
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/24                        วันท่ี   9  มกราคม  25556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  8  มกราคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดังน้ี 

  ด้านกฎหมาย  
  วาระที่ 6 ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วย 
ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ําเสมอ พ.ศ. .... 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือน 
สามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ําเสมอ พ.ศ. .... ตามท่ี
สํานักงาน ก.พ. เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎ ก.พ.  
  1. กําหนดให้ผูบั้งคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุมีอํานาจพิจารณาดําเนินการให้ข้าราชการพล
เรือนสามัญออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนกรณีเจบ็ป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน
ได้โดยสม่ําเสมอ กรณีปรากฏว่ามีวันลาป่วยรวมกัน 1 ปีงบประมาณเกิน 120 วันทําการ หรือมีวันลาป่วยรวมกัน
เกิน 60 วันทําการในแต่ละปีงบประมาณติดต่อกัน 2 ปีงบประมาณ ทั้งน้ี ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่ และกรณีต้องเข้าบําบัดรักษาทางสุขภาพจิตตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตโดยมีเวลารวมกัน
เกิน 120 วัน   
   2. กําหนดให้ผูบั้งคับบัญชาส่งตัวผู้น้ันไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐ  เพ่ือนําผลการ
ตรวจและความเห็นของแพทย์มาประกอบการพิจารณา กรณีเห็นว่าผู้น้ันต้องลาป่วยต่อไปอีกจนไม่อาจปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้ผู้น้ันออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน หรอืเห็นควรให้พักรักษาตัวต่อไปอีก   
แต่ต้องไม่เกิน 60 วันทําการ  และเมื่อครบกําหนดให้ผู้น้ันไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐอีกคร้ังหน่ึง   
ถ้าผู้น้ันยังต้องรักษาตัวต่อไปอีกให้สั่งใหผู้้น้ันออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน   
  3. กําหนดให้ผูบั้งคับบัญชามีอํานาจสั่งให้ส่งตัวผู้ที่มีความผดิปกติทางจิตที่น่าจะก่อให้เกิด
อันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สนิของผู้อ่ืนเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการ กรณีที่สถานพยาบาลของรัฐ
เห็นว่าผู้น้ัน  ต้องเข้ารับการบําบัดรักษาเป็นเวลาเกิน 120 วัน ให้สั่งใหผู้้น้ันออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จ
บํานาญเหตุทดแทน  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 12 เรือ่ง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการคา่ใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง
บูรณาการโครงการสาํรวจระดับแม่น้ําและคลองสายสาํคัญ  

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย 
 

/อย่าง... 



 2
 
อย่างบูรณาการภายใต้แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน และแผนปฏิบัติการบรรเทา
อุทกภัยในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าแบบบูรณาการและย่ังยืนของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า (กยน.) แผนงานพัฒนาและจดัต้ังคลังข้อมูลนํ้าแห่งชาติ โครงการสํารวจระดับแม่นํ้าและคลอง 
สายสําคัญ จากงบดําเนินงาน ไปเป็นงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สํารวจ จํานวน 70,000,000 บาท ตามท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

วาระที่ 13 เรือ่ง โครงการหมู่บ้านสหกรณอํ์าเภอสนักําแพง ตามพระราชดําริ  
จังหวัดเชียงใหม่  

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีสํานักราชเลขาธิการ (รล.)  
เสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์
อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่   
   2. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ
เพิกถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เน้ือที่ประมาณ 75 ไร่ ซึ่งถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์แล้ว 
เพ่ือให้เป็นตามสภาพการใช้ประโยชน์จริง และเป็นส่วนหนึ่งของพ้ืนที่โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง 
ตามพระราชดําริ เพ่ือใช้ประโยชน์ในโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ ทั้งน้ี เพ่ือให้
เป็นไปตามพระราชกระแสต่อไป  

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ี
   เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่  
  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสัน
กําแพง ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
  องค์ประกอบ พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการประกอบด้วย  
ราชเลขาธิการ แมท่ัพภาคที่ 3 ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการ กปร. อธิบดีกรมการปกครอง  
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิบดีกรมชลประทาน อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมสง่เสริมสหกรณ ์อธิบดี 
กรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมทางหลวงชนบท อธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรม 
ตรวจบัญชสีหกรณ์ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย ผู้อํานวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยมี อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ ผู้อํานวยการสํานักบริการสวัสดิการสังคม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด
เชียงใหม่ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 และสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ  
  อํานาจหน้าที่  
   1) สนองแนวพระราชดําริในเร่ืองการสหกรณ์ในการส่งเสริมสนับสนุนใหส้มาชิกในโครงการ
ได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านเพ่ือสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่สมาชิกอย่างย่ังยืน  
   2) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ 
และการดําเนินการบริหารจัดการของน้ําพุร้อนอําเภอสันกําแพง  
 

/3) บริหาร... 
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  3) บริหารการจัดการเงินของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพงตามพระราชดําริ และ
กิจการของน้ําพุร้อนอําเภอสันกําแพง ตลอดจนการเงินต่าง ๆ ที่ได้รับจากเงินงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ 
เงินที่ทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือใช้ดําเนินการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ และรายได้
อ่ืน ๆ  
  4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานและให้มีอํานาจดําเนินการอ่ืนในเรื่องที่เก่ียวข้อง
กับโครงการหมู่บ้านสหกรณอํ์าเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ และบริหารจัดการนํ้าพุร้อนอําเภอสันกําแพงและ
กิจการอ่ืน ๆ   
   5) สนองพระราชดําริกับส่วนราชการต่าง ๆ ให้เรียบร้อย  
  6) ดําเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตาม
พระราชดําริ  
  7) รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการประจําปีแล้วนําความกราบ
บังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อไป  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555  
    ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556  
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
        นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร  
                    นายกรัฐมนตรี   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ 

วาระที่ 15 เรือ่ง แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจําป ี
งบประมาณ 2556 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร 
ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  สาระสําคัญของเรื่อง กษ. รายงานว่า กษ. ได้จัดทําแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้าน
การเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2556 เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้ประโยชน์และเป็นกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย และ
ปัญหาศัตรูพืชระบาด โดยเฉพาะการเตรียมรับมือปัญหาภัยแล้ง ซึ่งมแีนวโน้มว่าสถานการณ์ปีน้ีจะมีความรุนแรง 
ทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตรส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งและรายได้ของ
เกษตรกร จึงได้กําหนดมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ดังน้ี 
  1. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  
  2. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย   
  3. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาด 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

           วาระที่ 16 เรื่อง  ผลการสํารวจภาวะครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2555 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวการณ์ครองชีพของ 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2555 ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ) เสนอ ดังน้ี 
  สาระสําคัญ  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพ่ือ
สนองความต้องการของผู้ใช้ข้อมูลหลักคือ สาํนักงาน กพ. ดังน้ัน สํานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้ดําเนินการสํารวจ 
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ภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนทุก 2 ปี เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของครอบครัวข้าราชการอย่างต่อเน่ือง 
ได้แก่ข้อมูลเก่ียวกับรายได้ ค่าใช้จ่าย ภาวะหน้ีสิน โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการในสังกัด ก.พ.  
ทุกประเภทและระดับตําแหน่งที่ตกเป็นตัวอย่างทุกจังหวัดทั่วประเทศท้ังสิ้น 13,252 ราย (ไม่รวมข้าราชการ
ประเภททั่วไประดับทักษะพิเศษ) ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี 

1. รายได้ของครอบครัวข้าราชการ 
2. คา่ใช้จ่ายของครอบครัวข้าราชการ 
3. หน้ีสินของครอบครัวข้าราชการ 
4. วัตถุประสงค์ของการเป็นหน้ีของครอบครัวข้าราชการ 
5. เปรียบเทียบราคารายได้ ค่าใช้จ่าย หน้ีสนิ และหน้ีสินต่อรายได้ ในปี 2551 – 2555     

                    หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชสีหกรณ์ 

           วาระที่ 17 เรื่อง  (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปญัหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนอื  
9 จังหวัด ปี 2556   
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เสนอดังน้ี 
   1. เห็นชอบ (รา่ง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือตอนบนปี 
2556   
   2. ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนํา (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน
ภาคเหนือตอนบนปี 2556  ไปปฏิบัติโดยใช้งบประมาณปกติของหน่วยงานต่อไป 
  สาระสําคัญ 
  1.  กรอบแนวคิดของ (รา่ง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ  
9 จังหวัด ปี 2556 อยู่บนพ้ืนฐานการบูรณาการของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง อาทิ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ  สํานักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงภาคเอกชน และประชาชน โดยใช้หลักการ 2P2R ได้แก่ 
1) การป้องกัน (Prevention) 2) การเตรียมพร้อม (Preparation)  3) การรับมือ (Response) และ 4) การ
ฟ้ืนฟู (Recovery)    
 2.  เป้าหมาย คือ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก: PM10)  อยู่ในเกณฑ ์
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในช่วง 80 วันอันตราย (21 มกราคม 2556 ถงึ  
10 เมษายน 2556) ในพ้ืนที่เป้าหมาย 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน 
พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก  
 3. มาตรการหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด  
ตามหลักการ 2P2R ประกอบด้วย 8 มาตรการ ได้แก่ มาตรการท่ี 1 ควบคมุการเผาช่วง “80 วัน อันตราย” 
มาตรการท่ี 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเข้มข้น มาตรการท่ี 3 สนับสนุน “ชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้าน
ปลอดการเผา” มาตรการท่ี 4 ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
จากหมอกควัน  มาตรการที่ 5 สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย มาตรการท่ี 6 แจ้งเตือนสถานการณ์
หมอกควัน มาตรการท่ี 7 ขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน และ 
มาตรการที่ 8 จัดต้ังศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด (ศปม.)  
 4. การดําเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันใน 
ภาคเหนือ 9 จงัหวัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องจําเป็นต้องมีการบูรณาการและประสานงานตามหน้าที่ของหน่วยงาน  
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เพ่ือให้การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุ
เป้าหมายที่กําหนด   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 27 เรือ่ง ขออนุมัติใช้วิธีอนญุาโตตุลาการในการระงับข้อพพิาทในข้อตกลงจ้างที ่

ปรึกษาควบคมุงานก่อสร้างและสญัญาจ้างก่อสร้าง โครงการป้องกันอุทกภัยในฝังตะวันออกของแม่น้ําป่าสัก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ความชว่ยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุน่ (Japanese Grant Aid) 
   สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทใน
ข้อตกลงจ้างที่ปรึกษาและสญัญาจ้างก่อสรา้ง โครงการป้องกันอุทกภัยในฝังตะวันออกของแม่นํ้าป่าสัก  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Flood Prevention Project of East Side of the Pasak River in Ayutthaya)  
ก่อนการลงนาม ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง กษ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
  1. รัฐบาลไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรม
ชลประทาน และกรมทรัพยากรนํ้าได้ลงนามในบันทึกการหารือ (Record of Discussions) กับรัฐบาลญี่ปุ่น  
โดยองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA)  
เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2555 สําหรับโครงการ “Project for Comprehensive Flood Management Plan 
for the Chao Phraya River Basin” ซึ่งตามบันทึกข้อตกลงมีขอบข่ายโครงการ 
  2. การดําเนินโครงการโดยใช้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นตามข้อ 1 กรม
ชลประทานได้จัดทําข้อเสนอการขอรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าไปยัง JICA สําหรับโครงการป้องกันอุทกภัย 
ในฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Flood Prevention Project of East Side of the 
Pasak River in Ayutthaya) และทาง JICA ได้ตอบรับข้อเสนอแล้ว ต่อมาผู้แทนรฐับาลไทยโดยผู้อํานวยการ
สํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนรฐับาลญี่ปุ่นโดย
เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจําประเทศไทย ได้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) และบันทึก 
การหารือ (Record of Discussions) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 พร้อมทั้งได้มอบอํานาจให้กรมชลประทาน
เป็นผู้ดําเนินการโครงการดังกล่าว โดยมีวงเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าเป็นจํานวนเงิน 2,550,000,000 เยน หรือ
ประมาณ 1,000,000,000 บาท 
  3. กรมชลประทานได้ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือแบบให้เปล่า (Grant Agreement) 
กับผู้แทน JICA เพ่ือเริ่มโครงการป้องกันอุทกภัยในฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อ
วันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยจะต้องมีการจ้างที่ปรึกษาและผู้รับเหมาก่อสร้างจากประเทศญี่ปุ่นเพ่ือมาดําเนิน
โครงการซึ่งกรมชลประทานจะต้องลงนามในข้อตกลงจ้างที่ปรึกษา (Consulting Services Agreement)  
กับบริษัท CTI Engineering International Co.,Ltd. และสัญญาจ้างก่อสร้างกับผู้รับเหมาก่อสร้างจาก 
ประเทศญี่ปุ่น แต่การใช้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นระบุให้ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับ 
ข้อพิพาท ซึ่งไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 
  4. เน่ืองจากปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 จึงจะต้องเร่งดําเนินการก่อสร้างประตู
ระบายนํ้าจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ ประตูระบายนํ้าคลองกระมัง และประตูนํ้าคลองหันตรา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นวัตถุประสงค์หลักของ 
โครงการดังกล่าวและกรมชลประทานจะได้ดําเนินโครงการให้แล้วเสร็จทนัตามเวลาที่กําหนด เนื่องจากกรอบ
ระยะเวลาในการดําเนินงานที่ระบุไว้ใน Grant Agreement จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน 2558 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 

/แต่งต้ัง... 



I
a v

rtgt{9t{

rr:vd zs rdor $d{frr

t t l

ar:vdr dry 6o n ruv iguurrifi u fi o rlfifi uri.: 6'r ut qr :: rur rr T fii fi rJin rgr d'ru n 1:
il:sarutruTn:tnr:duudorille1nil:s:T triri (riniun:rsduTuu"rurau$rluvr:rqcu'1d) cirrinrT u
nruunr?ilnr:fiunurdor-j:varurruTn:rnr:durdo{il1a1nu:v:rrriri trXr{r:tsflrLruilr :orrnmBnr:

nruvn:Tilnr:vr'unurdoil:varunuTn:rnr:durdo{il10rnu:s:rrriri rftd drulsi{udil:{rrTvn:ruTTrJ:n
, t t { , d r L , r 1  , d o l J t

tn al "l LLtr| { n{ tuun u LU tTl oyt Fl Ltytugt't Ltl4u{ yt?'t{
'  d d  y  4 lttti'rEJ.r1ufrtilgr{o{ 6a flTvvr:'r{mun:uasaun:ni

l r t f

rr14{U:urufllvtu

ar :vdrdry 6 o n ruv iguunifi ua^ o qfih uri.: do n ::u n r : {vr:r q cupitu n ruv n r ril n 1 r
orrinr:drra3:rfionr:Tnutuvirr.J:suvrntvru qiruru 4 nu ufiorornn::unr:fiu:rnrursfirfiutdrir:r

u c q

siruuilrurn:urirvruerff1iltln1il?1:uLrf,r Terufi:rudodldotld t. uruoit{er rirT:r{ruur
z. vr'uron urfinofirYn $e{{e{fiil 3. urua?uvri rj:sevrdfiiru 4. uruarfi'ntf ninirfi'nd rftd ftud

t e u

iud 8 un:rnr 2555 uflufi'utrJ
,  . i d  , ,  4  6

vlu?tJ.1'lu_ilmu?10.1 n0 flTsyt5?{tfl19Ft5[taudunSflJ

A X I  r  u l r ,  I  a  t ,  r t  . j  . {

ri'rfi n {urJ:v a1u:1s n 1:1d:ru:rualj ara u6 n:u.{l{du:?ilfr r :runs udr.r el

Un?1:vnr:d:vtur l{d website ndlr.J:sa1u:fin11 (r{rvrrt ,+ r{uttrfuolrnrjru{lu +
t q t

n{urJ:va1u:1tn1: + ufionnqrlwfi n:u.) du'rrirumutud'qfi'n atn:n1{rJ:sTusrfiorur{1dufiu
n :? a ff o u do u n dut6'vr nTo n r a

t

6 t  . {  j  
S ,  v l i t  r  r r  a  j q  

I  9 )  d  I

irr5rJuurrfrolrJ:m:ru uavqvt61j:varunhuuiur:vr[u re{r?uurl'ru:vuu?{1:u::ru
6 ra n m : o fi n ri triri'uin'r : ua v rnil r t'm r ulu ei r u n a r Vriru n fi R 1 n r : 1 u si ohj

U $

rl*A,

(utvrrffoq raaruud)
a t U r t a )

vl?14U1 n nil{ 1ufl UUff UUn 1T9| :? 0T1tn 1:
q q

?1r1u

aheru?urtvY2hl aun
l l

rilf;unra Web kto-

te rav*

nilsn::ilnr:firnurdoil:sarumuTn:rnr:d'urdo{il1e1nil:ulrteiri (rjnuiur: :s6'uqr) ritin.:ru

' t  ooi l .n, bddb
(ru.rTdnr nq or ffntlniqn) {drur u nr : nq'urJ:v alu : 1Tn''l I

cfdr rn l nr rdr rin t3r,r1 Til N I I tJ fr u fi :tln1Tttvlu

o fi u fi n:sl n :r I fili dll ;rrni

.frrrn.h lnvrirVrmtud.r{a "oo'i 
rt\t o4o1[^ ,, tu. L0 a,o'-Q



ด้าน วาระ เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เร่ืองที่

กฎหมาย 6 ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการ กรณีเจ็บป่วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีราชการของตนได้โดยสม่ําเสมอ พ.ศ. ... โดย สํานักบริหารกลาง

เศรษฐกิจ -สังคม 12 ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัย

อย่างบูรณาการโครงการสํารวจระดับแม่นํ้าและคลองสายสําคัญ

13 โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

15 แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

16 ผลการสํารวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2555 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โดย สํานักบริหารกลาง

17 (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปี 2556

ต่างประเทศ 27 ขออนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในข้อตกลงจ้างท่ีปรึกษาควบคุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

งานก่อสร้างและสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการป้องกันอุทกภัยในฝั่งตะวันออกของแม่นํ้า

ป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น

(Japanese Grant Aid)
แต่งต้ัง 29 หัวข้อท่ี 4 แต่งตั้งข้าราชการดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (นักบริหารระดับสูง) (สํานักงาน

คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ)

หังข้อท่ี 5 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โคนมแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 8 มกราคม 2556



 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันที่ 8 มกราคม 2556          
                                                                                                                                             
 วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   
นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากน้ัน นายทศพร เสรีรักษ์  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  และนายภักดีหาญส์  หิมะทองคํา รองโฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าว ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
   
 

กฎหมาย 
 1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
 2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากช้ินส่วนของรถท่ีใช้แล้วที่นําเข้ามาจาก
   ต่างประเทศ พ.ศ. ....  
 3.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร  
   พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ .. 
 4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ รวม 3 ฉบับ  
 5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์  
   พุทธศักราช 2479 
 6.  เรื่อง  ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วย 
   ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ําเสมอ พ.ศ. ....  
 7.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี  
   เขตเลือกต้ังที่ 4 แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... 

เศรษฐกิจ- สังคม 
 8.  เรื่อง  มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการควบรวมกิจการประเด็นเงินสํารองของสถาบันการเงินและ
   กิจการประกันภัย 
 9.  เรื่อง  การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2547/67 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L10/43 
   และ L11/43 
 10.  เรื่อง     สรุปผลการประชุมคณะทํางานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและ 
    การค้าชายแดน 
 11.  เรื่อง  การขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และขา้ราชการ/พนักงาน
   ส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล 
 12.  เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
   งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง
   บูรณาการโครงการสํารวจระดับแม่นํ้าและคลองสายสําคญั  
 13.  เรื่อง  โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่  
 14.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทน
   ราษฎรจังหวัดชลบุรี เขตเลือกต้ังที่ 2 แทนตําแหน่งที่ว่าง 
 15.  เรื่อง  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2556 
 16.  เรื่อง  ผลการสํารวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2555 
 17.   เรื่อง  (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด ปี 2556   
 18.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
   (Development Policy Loan : DPL) สําหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ 
   ไทยเข้มแข็ง 2555 
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 19.  เรื่อง  พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพ่ิมเติม สําหรับโครงการระบบรถไฟ
   ชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต  
 20.  เรื่อง  ผลการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดําเนินกิจการโครงการรถไฟฟ้า
   สายสีม่วงช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน) งานสัญญาที ่4  
 21.  เรื่อง  มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าและเพ่ิมขีดความสามารถ
   ของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  
 22.  เรื่อง  มาตรการการคลังและการเงินเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าและ 
   เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
 23.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” ครั้งที่ 2 

ต่างประเทศ 
 24.  เรื่อง  ขออนุมัติหลักการแผนงานการดําเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน 
   ความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ  
 25.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง 
   ปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต ว่าด้วยการ 
   พัฒนาด้านพลังงาน 
 26.  เรื่อง  องค์กรร่วมไทย – มาเลเซียขอความเห็นชอบในร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิต 
   ปิโตรเลียม (Unitisation Agreement, UA) ระหว่างองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (MTJA) 
   และบริษัท Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) สําหรับการร่วมกันผลิต 
   ปิโตรเลียมแหล่งสุริยา (Suriya) ในแปลง A – 18 ของพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซยี กับ
   แหล่งสุริยา เซลาตัน (Suriya Selatan) ในแปลง PM 2 ของประเทศมาเลเซีย 
 27.  เรื่อง  ขออนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในข้อตกลงจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน
   ก่อสร้างและสญัญาจ้างก่อสรา้ง โครงการป้องกันอุทกภัยในฝังตะวันออกของแม่นํ้าป่าสัก 
   จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น (Japanese 
   Grant Aid) 
 28.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบในการลงนามร่าง Memorandum of Association เพ่ือจัดต้ังสํานัก 
   เลขาธิการถาวร BIMSTEC   

แต่งต้ัง 
 29. เรื่อง    แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังข้าราชการ และขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัด
  กระทรวงมหาดไทยผู้ครบเกษียณอายุพ้นจากราชการ (เพ่ิมเติม) (กระทรวงมหาดไทย)  
 2.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
 3.  แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  
 4.  แต่งต้ังข้าราชการดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน 
  โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (นักบริหารระดับสูง) (สํานักงานคณะกรรมการ
  พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ)  
 5.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง 
  ประเทศไทย  
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 6.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุม้ครองเงินฝาก  
 7.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
  สาธารณสุข)  
 8.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที ่7/2556 เรื่อง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รอง 
  นายกรัฐมนตร ีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ  ในคณะกรรมการตามระเบียบสํานัก
  นายกรัฐมนตร ีและมอบอํานาจตามกฎหมาย เพ่ิมเติม 
 

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

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 ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่..)   
พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ   และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และให้คณะ
กรรมกาประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเสนอพิจารณาต่อไป    
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพ่ือกําหนดให้บุคคลซึ่ง
ผ่านการตรวจหรือทดสอบเบ้ืองต้นว่ามียาเสพติดอยู่ในร่างกาย  และสมัครใจจะขอเข้ารับฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้รับการ
ยกเว้นไม่ต้องถูกแจ้งข้อหายาเสพติด โดยเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดต้องดําเนินการให้
บุคคลดังกล่าวได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในสถานพยาบาลตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และมีการ
จัดทําบันทึกข้อตกลงเพ่ือเป็นหลักฐานในการเข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด หากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
บันทึกข้อตกลงดังกล่าว ถือเป็นความผิดทางอาญา  
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากชิ้นส่วนของรถที่ใช้แล้วที่นําเข้ามาจากต่างประเทศ 
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอดังน้ี  
  1. รับทราบผลการประชุมร่วมกันของหน่วยงานที่เก่ียวข้องในส่วนของการกําหนดระยะเวลาระงับ
การจดทะเบียนรถที่ประกอบจากช้ินส่วนของรถท่ีใช้แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555  
   2. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากช้ินส่วนของรถท่ีใช้แล้วที่
นําเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. .... ที่ คค. ได้แก้ไขเพิ่มเติมเก่ียวกับบทเฉพาะกาลในร่างกฎกระทรวงที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่คค. สนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาอีกคร้ังหน่ึงแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
   ข้อเท็จจริง  
   คค. เสนอว่า ได้ประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี 
(มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 สิงหาคม 2555) แล้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2555 และวันที่ 25 กันยายน 2555 ที่ประชุม
ได้มีมติให้แก้ไขเพ่ิมเติมบทเฉพาะกาลในร่างกฎกระทรวงงดรับจดทะเบียนรถที่ประกอบจากช้ินส่วนของรถท่ีใช้แล้วที่
นําเข้ามาจากต่างประเทศ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว โดยแก้ไขจาก  
   “ ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะนํารถตามข้อ 1 มาจดทะเบียนตามมาตรา 10 ให้นํามาจดทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ”  
เป็น 
   “ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะนํารถตามข้อ 1 มาจดทะเบียนตามมาตรา 10 ให้นํามาจดทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ เว้นแต่รถที่ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ขึ้น
บัญชีกับสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายในสามสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ ซึ่งต้องชําระ
ภาษีสรรพสามิตและผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้นํามาจดทะเบียนภายในหน่ึงปีนับแต่
วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ”  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้งดรับจดทะเบียนรถท่ีประกอบจากช้ินส่วนของรถท่ีใช้แล้ว ที่เข้ามาจากต่างประเทศ          
ในเขตกรุงเทพมหานครและในเขตจังหวัดอ่ืนทุกจังหวัด ดังน้ี 1.1 รถยนต์น่ังส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน  1.2 รถยนต์น่ัง
ส่วนบุคคลเกิน 7 คน  1.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล  1.4 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล  
  2. กําหนดให้ผู้ใดประสงค์จะนํารถมาจดทะเบียนตามมาตรา 10 ให้นํามาจดทะเบียนภายใน 30 วัน
นับแต่วันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับ เว้นแต่รถที่ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ขึ้นบัญชีกับ
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมภายใน 30 วันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ซึ่งต้องชําระภาษี
สรรพสามิตและผ่านการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้นํามาจดทะเบียนภายใน 1 ปีนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   
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3. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477         
ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ .. 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเคร่ืองแบบทหารอากาศ ฉบับที่ .. ตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ข้อเท็จจริง  
  กห. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า กองทัพอากาศพิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงเคร่ืองแบบทหาร
อากาศและส่วนประกอบของเครื่องแบบทหารอากาศ โดยขอแก้ไขเพ่ิมเติมความใน (2) ของข้อ 15 แห่งกฎกระทรวง 
(พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเคร่ืองแบบทหารอากาศ 
ฉบับที่ 13 ซี่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร 
พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเคร่ืองแบบทหาร ฉบับที่ 17 และกฎกระทรวง (พ.ศ . 2534) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ ฉบับที่ 19 ในส่วนที่เก่ียวกับสาย
กระบ่ีประกอบเครื่องแบบทหารอากาศของนายทหารสัญญาบัตร โดยกําหนดให้นายทหารสัญญาบัตรใช้สายกระบ่ีทํา
ด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีเทา ด้านนอกคาดกลางยาวด้วยไหมทองเพียงชนิดเดียว เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็น
มาตรฐาน เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และสภาวการณ์ปัจจุบัน 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง กําหนดให้นายทหารสัญญาบัตรใช้สายกระบ่ีทําด้วยหนังหรือ         
วัตถุเทียมหนังสีเทา 2 สาย กว้างสายละ 1.5 เซนติเมตร ด้านนอกคาดกลางยาวความยาวด้วยแถบไหมทองกว้าง           
1  เซนติเมตร ส่วนสายกระบ่ีของนายทหารประทวนช้ันพันจ่าอากาศทําด้วยหนังหรือวัตถุเทียมหนังสีนํ้าเงินดํา 2 สาย 
กว้างสายละ 1.5 เซนติเมตร 
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการในกระทรวงศึกษาธิการ รวม 3 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงศึกษาธิการรวม 3 ฉบับ                
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ   

1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ  
3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎกระทรวง รวม 3 ฉบับ ดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่า
กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป   
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจรงิ 
  ยธ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎกระทรวงออกตามความใน
พระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พุทธศักราช 2479 เพ่ือกําหนดประเภทของเคร่ืองพันธนาการและเง่ือนไขการใช้เครื่อง
พันธนาการกับผู้ต้องขังให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้ “กุญแจมือและกุญแจเท้า” เป็นเคร่ืองพันธนาการอีกหน่ึงประเภทท่ีจะนําไปใช้แก่
ผู้ต้องขัง 
  2. กําหนดให้กรมราชทัณฑ์สามารถกําหนดรูปแบบหรือลกัษณะของเคร่ืองพันธนาการประเภท 
“กุญแจมือและกุญแจเท้า” ที่จะนําไปใช้แก่ผู้ต้องขังได้ตามความเหมาะสม 
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  3. กําหนดให้เจ้าพนักงานเรือนจําสามารถนําเคร่ืองพันธนาการประเภท “กุญแจมือและกุญแจเท้า” 
ไปใช้กับคนต้องขังหรือคนฝากในกรณีต้องนําตัวออกไปนอกเรือนจําได้ด้วย 
 
6. เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ขา้ราชการพลเรอืนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติ
หน้าทีร่าชการของตนได้โดยสมํ่าเสมอ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามญัออกจากราชการ
กรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ําเสมอ พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ และให้
ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างกฎ ก.พ.  
  1. กําหนดให้ผูบั้งคับบัญชาซึ่งมีอํานาจสั่งบรรจุมีอํานาจพิจารณาดําเนินการให้ข้าราชการพลเรือน
สามัญออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทนกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดย
สม่ําเสมอ กรณีปรากฏว่ามีวันลาป่วยรวมกัน 1 ปีงบประมาณเกิน 120 วันทําการ หรือมีวันลาป่วยรวมกันเกิน 60 วัน
ทําการในแต่ละปีงบประมาณติดต่อกัน 2 ปีงบประมาณ ทั้งน้ี ไม่รวมกรณีเจ็บป่วยเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่ 
และกรณีต้องเข้าบําบัดรักษาทางสุขภาพจิตตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตโดยมีเวลารวมกันเกิน 120 วัน   
   2. กําหนดให้ผูบั้งคับบัญชาส่งตัวผู้น้ันไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐ  เพ่ือนําผลการตรวจ
และความเห็นของแพทย์มาประกอบการพิจารณา กรณีเห็นว่าผู้น้ันต้องลาป่วยต่อไปอีกจนไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้          
ให้ผู้น้ันออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน หรือเห็นควรให้พักรักษาตัวต่อไปอีก  แต่ต้องไม่เกิน 60 
วันทําการ  และเมื่อครบกําหนดให้ผู้น้ันไปรบัการตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐอีกคร้ังหน่ึง  ถ้าผู้น้ันยังต้องรักษาตัว
ต่อไปอีกให้สั่งให้ผู้น้ันออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน   
  3. กําหนดให้ผูบั้งคับบัญชามีอํานาจสั่งให้ส่งตัวผู้ที่มีความผดิปกติทางจิตที่น่าจะก่อให้เกิดอันตราย
ต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อ่ืนเข้ารับการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการ กรณีทีส่ถานพยาบาลของรัฐเห็นว่าผู้น้ัน  
ต้องเข้ารับการบําบัดรักษาเป็นเวลาเกิน 120 วัน ให้สั่งใหผู้้น้ันออกจากราชการเพ่ือรับบําเหน็จบํานาญเหตุทดแทน   
 
7. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขตเลือกต้ังที่ 4 แทน
ตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ลพบุรี เขตเลือกต้ังที่ 4 แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... ที่สํานักคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว                  
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ังเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรี เขตเลือกต้ังที่ 4 แทนตําแหน่งที่ว่าง 
ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2556 
 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
8. เรื่อง มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการประเด็นเงินสํารองของสถาบันการเงินและกิจการ
ประกันภัย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยรายจ่าย      
ที่ไม่ให้ถือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการ        
ควบรวมกิจการประเด็นเงินสํารองของสถาบันการเงินและกิจการประกันภัย) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจริง 
  กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
  1. ประมวลรัษฎากร 
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   1.1 มาตรา 65 ตรี (1) บัญญัติให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสามารถนําเงินสํารองจาก
เบ้ียประกันภัย และเงินสํารองที่กันไว้เป็นค่าเผื่อหน้ีสูญหรือหน้ีสงสัยจะสูญ สําหรับหน้ีจากการให้สินเช่ือที่ธนาคาร
พาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร์ได้กันไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการธนาคารพาณิชย์
หรือกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ แล้วแต่กรณี มาถือเป็น
รายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล 
   1.2 มาตรา 74 (2) และ (3) บัญญัติให้กรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลิกกัน หรือ
ควบเข้ากันกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลอ่ืน ให้นําเงินสํารองหรือเงินกําไรยกมาจากรอบระยะเวลาบัญชีก่อน ๆ 
เฉพาะส่วนที่ยังมิได้เสียภาษีเงินได้ ให้นํามารวมคํานวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย และสําหรับกรณีที่
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลประกอบกิจการประกันภัยให้นําเงินสํารอง ซึ่งได้กันไว้ในรอบระยะเวลาบัญชีก่อน ๆ 
ตามมาตรา 65 ตรี (1) เฉพาะส่วนที่ยังมิได้นํามาเป็นรายได้มารวมคํานวณเป็นรายได้ 
  2. จากข้อกฎหมายตามข้อ 1.1 และข้อ 1.2 ข้างต้น ทําให้เกิดปัญหาและอุปสรรคกรณีบริษัทที่เป็น
สถาบันการเงินหรือที่ประกอบกิจการประกันภัยที่เลิกกันหรือควบเข้ากันจะต้องนําเงินสํารองที่กันไว้มารวมคํานวณ
เป็นรายได้ ซึ่งบริษัทเดิมที่จะควบหรือบริษัทผู้โอนอาจไม่มีสภาพคล่องมากพอที่จะเสียภาษีจากเงินสํารองที่กันไว้            
จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายเพื่อสนับสนุนการควบรวมกิจการในประเด็นเงินสํารองของสถาบันการเงินและกิจการ
ประกันภัย โดยกําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทเดิมที่จะควบหรือบริษัทผู้โอนสําหรับเงินสํารอง           
ซึ่งได้กันไว้และนํามารวมคํานวณเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีสุดท้าย 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่บริษัทเดิมอันได้ควบเข้ากันหรือเป็นผู้โอนกิจการที่ต้อง
จดทะเบียนเลิก สําหรับเงินได้ที่เป็นเงินสํารองซึ่งได้กันไว้ตามมาตรา 65 ตรี (1) แห่งประมวลรัษฎากร และต้องนํามา
รวมเป็นรายได้ในรอบระยะเวลาบัญชีที่ควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน ตามมาตรา 74 (2) และ (3)          
แห่งประมวลรัษฎากร 
  2. กําหนดให้รายจ่ายของบริษัทใหมท่ี่ควบเข้ากันหรือผู้โอนกิจการจากการโอนกิจการทั้งหมด เป็น
จํานวนเท่ากับเงินสํารองที่ได้กันไว้ ตามมาตรา 65 ตรี (1) แห่งประมวลรัษฎากร ของบริษัทเดิมอันได้ควบเข้ากันหรือ
เป็นผู้โอนกิจการที่ต้องจดทะเบียนเลิกเป็นรายจ่ายที่ไม่ใหถ้ือเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิ  ตามมาตรา 65   
ตรี (20) 
 
9. เรื่อง การขอโอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2547/67 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้บริษัท GS Caltex Corporation โอนสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 
1/2547/67 แปลงสํารวจบนบกหมายเลข L10/43 และ L11/43 ให้แก่ บริษัท GS Energy Corporation ในอัตรา
ร้อยละ 30 โดยอาศัยความตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และตามมาตรา 22 (7) แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 ซึ่งบัญญัติให้เป็นอํานาจของรัฐมนตรีโดย
คําแนะนําของคณะกรรมการปิโตรเลียมและต้องได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี โดยให้ออกเป็นสัมปทานปิโตรเลียม
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) ของสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2547/67 ตามแบบ ชธ/ป3/1 ที่กําหนดในกฎกระทรวงกําหนด
แบบสัมปทานปิโตรเลียม พ.ศ. 2555 ตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ 
 
10. เรื่อง    สรุปผลการประชุมคณะทํางานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและการค้า
ชายแดน 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบสรุปผลการประชุมคณะทํางานส่งเสริมการสร้างฐานการ
ผลิตในประเทศเพื่อนบ้านและการค้าชายแดนตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  และมอบหมายหน่วยงาน            
ที่เก่ียวข้องดําเนินการต่อไป 

 สาระสําคัญของเร่ือง  
 พณ. รายงานว่า คณะทํางานส่งเสริมการสร้างฐานการผลิตในประเทศเพ่ือนบ้านและการค้าชายแดน 

ได้ดําเนินการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 2 ครั้ง โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
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เป็นประธานคณะทํางานฯ ประธานผู้แทนการค้าไทยเป็นรองประธานคณะทํางานฯ และอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็น
คณะทํางานและเลขานุการ  และการประชุมคณะทํางานย่อยแต่ละยุทธศาสตร์รวม 4 ครั้ง ในช่วงวันที่ 17 กันยายน – 20 
พฤศจิกายน 2555 สรุปดังน้ี 

1. การวางกรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมการค้าและการลงทุนไปตลาดประเทศเพื่อนบ้านและการค้าชายแดน 
5 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศและนิคมอุตสาหกรรมในประเทศเพื่อนบ้าน 
แผนปฏิบัติการนําร่อง โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนร่วมแม่สอด – เมียวดี 

1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้านในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น 
แผนปฏิบัติการนําร่อง โครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย ย้ายหรือขยายการลงทุนอุตสาหกรรมสิ่งทอ และเสื้อผ้าไปขยายการ
ลงทุนในกัมพูชา 

1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ความมั่นคงทางอาหารท่ีผลิตในประเทศหนึ่งและนําไปแปรรูป จําหน่ายอีกประเทศหน่ึง 
(ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพด อ้อย   ปศุสัตว์ ไก่ หมู)  แผนปฏิบัติการนําร่อง โครงการความร่วมมือ สร้างความมั่นคงและความ
ปลอดภัยด้านอาหารร่วมกัน เพ่ือให้กลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นผู้ผลิตอาหารหลักเลี้ยงทวีปเอเชีย กรณีตัวอย่าง 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการท่องเที่ยว การบริการในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไป
ลงทุนด้านโรงแรม   โรงพยาบาล แผนปฏิบัติการนําร่อง โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค 3  เส้นทางประกอบด้วย  (1)  
เส้นทางเช่ือมมรดกโลก : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค เส้นทางเช่ือมมรดกโลก-สุโขทัย-หลวงพระบาง-พุกาม-เสียมราฐ  (2)  
เส้นทางสามเหลี่ยมมรกต : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค เส้นทางสามเหลี่ยมมรกต ไทย-ลาว-กัมพูชา  (3)  เส้นทาง 5           
เชียง :  โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาค เส้นทาง 5 เชียง (เชียงตุง เชียงรุ้ง เชียงใหม ่เชียงราย เชียงของ) 

1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5  TETRO (JETRO OF THAILAND) เพ่ือเป็นพ่ีเลี้ยงให้กับนักลงทุนไทย                       
ไปลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน แผนปฏิบัติการนําร่อง ศึกษาโครงสร้างและการบริหารงานของ JETRO เพ่ือจัดต้ัง TETRO   

2. ประเด็นพิจารณาท่ีสําคัญ 
2.1 การอํานวยความสะดวกทางการค้าไทย-เมียนมาร์ 

(1) การพัฒนาช่องทางเข้า-ออกสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ (แม่สอด-เมียวดี) แห่งที่1 เพ่ือ
แก้ไขปัญหาความคับคั่งและแออัดของการขนถ่ายสินค้าบริเวณสะพานฯ แห่งที่ 1 โดยการซ่อมสะพานดังกล่าวมอบให้
กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม (คค.) ซ่ึงได้รับจัดสรรงบประมาณการซ่อมสะพานดังกล่าว เร่งดําเนินการให้แล้ว
เสร็จตามกําหนดสัญญาในเดือนเมษายน พ.ศ. 2557 และให้เทศบาลนครแม่สอดพิจารณาลงทุนจัดสร้างสถานที่ขนถ่าย
สินค้าบริเวณถนนที่จะเข้าสู่สะพานฯ แห่งที่ 1 

(2) การเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ แห่งที่ 2 กระทรวงคมนาคมรายงานว่า
ดําเนินการศึกษาความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจและวิศวกรรมแล้ว โดยมีงบประมาณดําเนินการอยู่ในแผนปี พ.ศ. 2556-
2558 มอบให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะการเช่ือมโยง
การขนส่งทางถนนต่อไปถึงเมืองกอกะเร็กของเมียนมาร์อย่างเป็นระบบและครบวงจร  

(3) การขยายสนามบินแม่สอด มอบให้กรมการบินพลเรือนเร่ง คค. พิจารณาดําเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในปี พ.ศ. 2558 เพ่ือรองรับการเติบโตด้านการขนส่งและการท่องเที่ยว 

2.2 สาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฉบับน้ีกําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายเขต
เศรษฐกิจพิเศษ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็น
เลขานุการคณะฯ ในการจัดทําแผนแม่บทและการกําหนดพ้ืนที่ที่เหมาะสมจะเป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษท้ัง
ส่วนกลางและภูมิภาค รวมทั้ง การพัฒนาระบบการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จที่สอดคล้องกับระบบ ASEAN 
Single Window คาดว่าเมื่อประกาศใช้ระเบียบสํานักนายกฉบับ ฯ ดังกล่าวในเร็วๆ น้ี จะสร้างความกระจ่างในการ
ดําเนินการเขตเศรษฐกิจแม่สอด-เมียวดี ที่ล่าช้ามานาน โดยมอบให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเร่งการพิจารณาร่างระเบียบสํานักนายกดังกล่าว 

2.3 การส่งเสริมสนับสนุนให้นักลงทุนไทยย้ายฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นไปยัง
ประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือใช้ประโยชน์จากสิทธิพิเศษทางการค้า โดยจะสนับสนุนนักลงทุนไทยในอุตสาหกรรม สิ่งทอ 
เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ฯลฯ ย้ายฐานการผลิตไปกัมพูชา ทั้งน้ีภาครัฐจะจัดคณะนํานักลงทุนไทยไปสํารวจพ้ืนที่และเจรจา
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ขอการสนับสนุนจากกัมพูชาในนิคมอุตสาหกรรมโอเนียง และนิคมอุตสาหกรรมศรีโสภณ ระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 
2556 

2.4 การสนับสนุนการลงทุนด้านแหล่งกระจายสินค้าระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยมี
โครงการนําร่องในการจัดต้ัง Container Yard ณ ท่านาแล้ง สปป.ลาว ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงในโครงการก่อสร้างทางรถไฟท่า
นาแล้ง–เวียงจันทน์ สปป .ลาว ของสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (สพพ . ) 
กระทรวงการคลัง เมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยมอบให้ สพพ.  กระทรวงการคลังเร่งรัดโครงการดังกล่าวให้แล้วเสร็จในปี 
พ.ศ. 2555 

2.5 การดําเนินงานตามความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง Cross 
Border Transport  Agreement (GMS /CBTA)  เพ่ือส่งเสริมและอํานวยความสะดวกการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า
ทั้งข้ามแดนและผ่านแดน ซึ่งขณะน้ีทุกประเทศได้ให้สัตยาบันต่อภาคผนวกและพิธีสารครบทั้ง 20 ฉบับ คงเหลือไทย
และเมียนมาร์ที่ลงนามยังไม่สมบูรณ์ จึงให้เร่งรัดกระทรวงคมนาคมและกรมศุลกากร  กระทรวงการคลัง  ผลักดัน
การออกกฎหมายที่ค้างอยู่ทั้ง 5 ฉบับ  (ร่าง พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. .... รอเสนอ 
วุฒิสภา ร่าง พ.ร.บ.การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... รอเสนอวุฒิสภา  ร่าง พ.ร.บ.การรับขนคนโดยสาร
และสัมภาระทางถนนระหว่างประเทศ พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก. ร่าง พ.ร.บ.ศุลกากร (ฉบับที่..)              
พ.ศ. .... (ในเรื่องเก่ียวกับข้อบทว่าด้วยการผ่านแดน) อยู่ระหว่างการตรวจพิจารณาของ สคก.  ร่าง พ.ร.บ.ศุลกากร 
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... ว่าด้วยการอนุตามความตกลง (CBTA) อยู่ในระหว่างการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร  และให้
สัตยาบันภาคผนวกและพิธีสารที่เหลือภายใต้ความตกลงฯ ภายในปี พ.ศ. 2556 
 
11. เรื่อง การขยายสทิธริับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถ่ิน 
ตามนโยบายการบูรณาการระบบประกันสขุภาพของรัฐบาล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการ
หลักประกันสขุภาพแห่งชาติ เสนอดังน้ี 
  1. กรณีขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามนโยบายการบูรณาการ
ระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล 
      1.1 เห็นชอบให้คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ปรับปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติม ประกาศ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 13 (1) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ซึ่งต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี เพ่ือปรับมาตรฐานขั้นตํ่าของสภาพการจ้างสําหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหร้องรับการขยายสิทธิรับ
บริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงานรัฐวิสาหกิจให้สามารถรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินทีใ่ดก็ได้  รวมทัง้สถานพยาบาล
เอกชนนอกระบบของตน โดยไม่ต้องสํารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้าตามนโยบายรัฐบาล เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิหลักประกัน
สุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ 
      1.2 เห็นชอบให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่เพ่ิมสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับพนักงานตามนโยบาย
รัฐบาล ใช้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายค่า
รักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินและระบบข้อมูลต่าง ๆ (Clearing House) ตามนโยบายรัฐบาล โดย สปสช. สาํรองจ่ายเงิน
ค่าบริการให้สถานพยาบาลไปก่อน และใหห้น่วยงานรัฐวิสาหกิจเร่งแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ให้
รองรับการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน คืนให้ สปสช. ได้ตามอัตราที่ตกลงกัน ภายใน 30 วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้ง รวมทั้งจัดส่งฐานข้อมูลของบุคคลในสังกัดที่ได้สิทธิรักษาพยาบาลจากรัฐวิสาหกิจให้แก่ สปสช. เพ่ือ
จัดทําฐานข้อมลูผู้มสีิทธิและให้มีการปรับปรุงต่อเน่ือง 
  2. กรณีขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามนโยบาย
การบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล 
      2.1 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย ปรบัปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทย          
ว่าด้วยเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วน
จังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 32 แห่ง
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พระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 มาตรา 6 และมาตรา 95 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมือง
พัทยา พ.ศ. 2521 และมาตรา 5 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 
2537 ได้ออกระเบียบไว้ และแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมสิทธิให้ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นได้
สิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากสถานพยาบาลรัฐและเอกชนนอกระบบของตน โดยไม่ต้องสํารองค่าใช้จ่ายล่วงหน้า
ตามนโยบายรัฐบาล เช่นเดียวกับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม และสวัสดิการรักษาพยาบาล
ข้าราชการ 
      2.2 เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทย ปรบัปรุงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศไว้ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 5 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ให้รองรับการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วย
ฉุกเฉินตามนโยบายรัฐบาล และแจ้งให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ใช้หน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการ
เบิกจ่ายค่ารักษาและระบบขอ้มูลต่าง ๆ (Clearing House) โดยให้ สปสช. สํารองจ่ายเงินค่าบริการให้สถานพยาบาล
ไปก่อน และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ่ายเงินคืนให้แก่ สปสช. ตามอัตราที่ตกลงกันภายใน 30 วันนับแต่วันที่
ได้รับแจ้ง รวมทั้งจัดส่งฐานข้อมูลของบุคคลในสังกัดที่ได้สทิธิรักษาพยาบาล ใหแ้ก่ สปสช. เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลผู้มี
สิทธิและให้มีการปรับปรุงต่อเน่ือง 
  3. เห็นชอบให้ สปสช. ทําข้อตกลงความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง เพ่ือดําเนินการตามข้อ 1 และ 2 ต่อไป โดยการขยายสิทธิรับบริการเจ็บป่วยฉุกเฉินของพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามนโยบายการบูรณาการระบบประกันสุขภาพของรัฐบาล              
ให้มีผลต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นไป 
  ทั้งน้ี  ใหม้ีผลต้ังแต่ปี 2556 เป็นต้นไป และการกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลควรเป็นไปในแนวทาง
เดียวกับส่วนราชการ  ตามมาตรฐานของทางราชการ  และ/หรือ ไม่เกินสิทธ์ิที่รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งกําหนดไว้              
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
 
12. เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟืน้ฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการโครงการสํารวจระดับแม่น้ํา
และคลองสายสําคัญ  
  คณะรฐัมนตรีมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการภายใต้
แผนปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน และแผนปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยในพ้ืนทีลุ่่มนํ้าแบบบูรณา
การและย่ังยืนของคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (กยน.) แผนงานพัฒนา
และจัดต้ังคลังข้อมูลนํ้าแห่งชาติ โครงการสํารวจระดับแม่นํ้าและคลองสายสําคัญ จากงบดําเนินงาน ไปเป็นงบลงทุน 
ค่าครุภัณฑ์ ครภัุณฑ์สํารวจ จาํนวน 70,000,000 บาท ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ   
 
13. เรื่อง โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีสํานักราชเลขาธิการ (รล.) เสนอดังน้ี  
  1. รับทราบประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์
อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่   
   2. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการเพิก
ถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ เน้ือที่ประมาณ 75 ไร่ ซึ่งถูกพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่วอย่างสมบูรณ์แล้ว เพ่ือให้
เป็นตามสภาพการใช้ประโยชน์จริง และเป็นส่วนหน่ึงของพ้ืนที่โครงการหมู่บ้านสหกรณอํ์าเภอสันกําแพง ตาม
พระราชดําริ เพ่ือใช้ประโยชน์ในโครงการหมู่บ้านสหกรณอํ์าเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ ทั้งน้ี เพ่ือให้เป็นไป    
ตามพระราชกระแสต่อไป   
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ประกาศสาํนักนายกรัฐมนตร ี

   เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ จังหวัด
เชียงใหม่  
  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง 
ตามพระราชดําริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  
  องค์ประกอบ พลอากาศเอก กําธน สินธวานนท์ องคมนตรี ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ ประกอบด้วย พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการประกอบด้วย ราชเลขาธิการ แมท่ัพภาค
ที่ 3 ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการ กปร. อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ อธิบดีกรม
ชลประทาน อธิบดีกรมป่าไม้ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร อธิบดีกรมทางหลวงชนบท 
อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า อธิบดีกรมปศุสัตว์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผูอํ้านวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ฯ โดยมี อธิบดี
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้อํานวยการสํานักบริการสวัสดิการสังคม พัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่ ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 และสหกรณ์
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  อํานาจหน้าที่  
   1) สนองแนวพระราชดําริในเร่ืองการสหกรณ์ในการส่งเสริมสนับสนุนใหส้มาชิกในโครงการได้รับการ
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้แก่สมาชิกอย่างย่ังยืน  
   2) กําหนดนโยบายและกํากับดูแลโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ และ
การดําเนินการบริหารจัดการของน้ําพุร้อนอําเภอสันกําแพง  
  3) บริหารการจัดการเงินของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพงตามพระราชดําริ และกิจการ
ของน้ําพุร้อนอําเภอสันกําแพง ตลอดจนการเงินต่าง ๆ ที่ได้รับจากเงินงบประมาณของส่วนราชการต่าง ๆ เงินที่
ทูลเกล้าฯ ถวายเพ่ือใช้ดําเนินการโครงการหมู่บ้านสหกรณอํ์าเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ และรายได้อ่ืน ๆ  
  4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานและให้มีอํานาจดําเนินการอ่ืนในเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
โครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ และบริหารจัดการนํ้าพุร้อนอําเภอสันกําแพงและกิจการ
อ่ืน ๆ   
   5) สนองพระราชดําริกับส่วนราชการต่าง ๆ ให้เรียบร้อย  
  6) ดําเนินการอ่ืน ๆ เพ่ือประโยชน์ของโครงการหมู่บ้านสหกรณ์อําเภอสันกําแพง ตามพระราชดําริ  
  7) รับทราบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการประจําปีแล้วนําความกราบบังคม
ทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อไป  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2555  
    ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556  
  ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
        นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร  
                    นายกรัฐมนตรี   
   
14. เรื่อง ขอรบัการสนับสนนุงบประมาณเพื่อเป็นค่าใชจ่้ายในการจัดการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดชลบุรี เขตเลือกต้ังที่ 2 แทนตําแหน่งที่ว่าง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติในหลักการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเลือกต้ัง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี เขตเลือกต้ังที่ 2 แทนตําแหน่งที่ว่าง ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการ
เลือกต้ัง (ลต.) เสนอ โดยให้ ลต.ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
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15. เรื่อง แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพบิัติด้านการเกษตร ประจําปงีบประมาณ 2556 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจําปีงบประมาณ 
2556 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กษ. รายงานว่า กษ. ได้จัดทาํแผนเตรียมรบัสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจําปี
งบประมาณ 2556 เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องใช้ประโยชน์และเป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ได้แก่ ปัญหาภัยแล้ง ปัญหาอุทกภัย และปญัหาศัตรูพืชระบาด โดยเฉพาะการ
เตรียมรับมือปัญหาภัยแล้ง ซึง่มีแนวโน้มว่าสถานการณ์ปีน้ีจะมีความรุนแรง ทําให้เกิดปัญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือ
การเกษตรส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งและรายได้ของเกษตรกร จึงได้กําหนดมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ดังน้ี 
  1. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยมีแนวทางการดําเนินการ ดังนี ้
      1.1 ด้านการป้องกัน (Prevention) ประกอบด้วย การพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือป้องกันและบรรเทา
ปัญหาภัยแล้ง เช่น การพัฒนาโครงการแก้มลิง การก่อสร้างแหล่งนํ้าและระบบส่งนํ้า การก่อสร้างชลประทาน          
ขนาดกลาง รวมถึงการพัฒนาแหล่งนํ้านอกเขตชลประทาน เช่น โครงการแหล่งนํ้าในไรน่อกเขตชลประทาน           
โครงการพัฒนาแหล่งนํ้าชุมชน เป็นต้น 
      1.2 ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparation) ได้กําหนดมาตรการสําคัญ ได้แก่ การจัดทํา
แผนการปฏิบัติการฝนหลวงและจัดต้ังหน่วยปฏิบัติฝนหลวงเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง การวางแผนจัดสรรนํ้าและการ
ปลูกพืชฤดูแลง้ โดยกําหนดพ้ืนที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งทั้งประเทศ จํานวน 16.62 ล้านไร ่(ปรับลดเป้าหมายจากปีที่แลว้ 
2.61 ล้านไร่) และงดการปลูกข้าวนาปรังในเขตพ้ืนที่ซึ่งใช้นํ้าจากเขื่อนห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี เขื่อนลําปาว จังหวัด
กาฬสินธ์ุ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เขื่อนลําตะคอง เขื่อนมูลบน เขื่อนลําแซะ จงัหวัดนครราชสีมา และเขื่อน
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมถึงการส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรเพ่ือสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้ง เพ่ือช่วยเหลือ
และบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร นอกจากน้ียังได้มีการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย การจัดทําข้อมูลพ้ืนที่เสีย่ง
ภัยแล้ง/ฝนทิ้งช่วง รวมถึงการสํารองเมล็ดพันธ์ุพืช เสบียงอาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ยา ตลอดจนเตรียมความพร้อม
เครื่องสูบนํ้าและรถบรรทุกนํ้า เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่ประสบภัย 
      1.3 ด้านการเผชิญเหตุ (Response) ประกอบด้วย การแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์ การ
ปฏิบัติการฝนหลวง การปรับแผนการระบายนํ้าและปรับรอบเวรการใช้นํ้า เพ่ือลดผลกระทบจากภัยแล้ง รวมทั้ง           
จัดชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่ประสบภัย สนับสนุนเสบียงอาหารสัตว์ เครื่องสูบนํ้า รถบรรทกุนํ้า เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่         
ประสบภัย 
      1.4 ด้านการฟ้ืนฟู (Recovery) ดําเนินการสํารวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโดยใช้เงินงบกลาง หรือเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงิน
ทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 รวมทั้งให้การฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร 
  2. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
      2.1 ด้านการป้องกัน (Prevention) โครงการท่ีสําคัญ ได้แก่ โครงการตามแผนปฏิบัติการบรรเทา
อุทกภัยระยะเร่งด่วนและระยะยั่งยืนของรัฐบาล รวมถึงการพัฒนาแหล่งนํ้าเพ่ือป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยทีใ่ช้
งบปกติของหน่วยงาน การขุดลอกกําจัดวัชพืชในคลองและแหล่งนํ้าต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการระบายนํ้า 
รวมถึงพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพยากรณ์และแจ้งเตือนภัย และวางระบบโทรมาตรเพ่ือการพยากรณ์นํ้า
และเตือนภัยลุ่มนํ้าต่าง ๆ  
      2.2 ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparation) ประกอบด้วย การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 
การจัดทําข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยงอุทกภัยและดินถล่ม จัดทําข้อมลูทะเบียนเกษตรกร และได้เตรียมความพร้อมของหน่วยงาน
ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ แผนการบริหารจัดการนํ้าหลาก แผนการจัดสรรนํ้าและการปลูกพืชฤดูฝน แผนเตรียมความ
พร้อมด้านอาหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Food Emergency) รวมถึงการสํารองเมล็ดพันธ์ุพืช พันธ์ุสัตว์นํ้า เสบียง
อาหารสัตว์และเวชภัณฑ์ยา การเตรียมสถานที่อพยพสัตว์ ตลอดจนจัดเตรียมยานพาหนะ เครื่องสูบนํ้า เคร่ืองผลักดัน
นํ้า และเคร่ืองมืออุปกรณ์ต่าง ๆ  
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      2.3 ด้านการเผชิญเหตุ (Response) ประกอบด้วย การแจ้งเตือนภัยและประชาสัมพันธ์  
การบริหารจัดการนํ้าเพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัย เช่น การปรับแผนการระบายนํ้าจากอ่างเก็บนํ้า การส่งนํ้าเข้าระบบ
ชลประทานในพ้ืนที่การเกษตร การเสริมคันก้ันนํ้าในจุดต่าง ๆ เป็นต้น รวมท้ังได้จัดชุดเฉพาะกิจลงพ้ืนที่ประสบภัย           
ให้การสนับสนุนยานพาหนะ เครื่องสูบนํ้า เครื่องผลักดันนํ้า เพ่ือช่วยเหลือพ้ืนที่ประสบภัย 
      2.4 ด้านการฟ้ืนฟู (Recovery) ดําเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยโดยใช้เงินงบกลาง 
หรือเงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ รวมทั้งได้จัดเตรียมโครงการฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร เช่น การ
ช่วยเหลือเมล็ดพันธ์ุข้าวแก่เกษตรกรที่ประสบอุทกภัย การให้ความช่วยเหลือด้านหน้ีสินแก่สมาชิกสถาบันเกษตรกร 
รวมถึงการซ่อมแซมฟ้ืนฟูแหล่งนํ้าและระบบชลประทาน 
  3. มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรพูืชระบาด 
      ได้กําหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาดที่สําคัญ ได้แก่ เพลี้ยกระโดดสีนํ้าตาล
ในข้าว เพลี้ยแป้งในมันสําปะหลัง หนอนหัวดําและแมลงดําหนามในมะพร้าว ดังน้ี 
      3.1 ด้านการป้องกัน (Prevention) ประกอบด้วย การเฝ้าระวังและเตือนภัยการระบาดของ
ศัตรูพืช โดยจัดทําแปลงสํารวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชระบาดอย่างเป็นระบบ การสร้างความเข้มแข็งของ
เกษตรกรและชุมชนในการจัดการศัตรูพืชและการศึกษาวิจัยด้านการป้องกันกําจัดศัตรูพืช 
      3.2 ด้านการเตรียมความพร้อม (Preparation) ได้ดําเนินงานศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการระบาดศัตรูพืชในทุกระดับ รวมถึงเตรียมความพร้อมด้านปัจจัยในการป้องกันกําจัดศัตรูพืช ตลอดจนให้
คําแนะนําทางวิชาการแก่เกษตรกร 
      3.3 ด้านการเผชิญเหตุ (Response) ประกอบด้วย การแจ้งเตือนภัยและประชาสัมมพันธ์           
การตัดวงจรแพร่ระบาดของศัตรูพืช และการจํากัดพ้ืนที่ระบาดของศัตรูพืช 
      3.4 ด้านการฟ้ืนฟู (Recovery) ดําเนินการสํารวจและประเมินความเสียหาย เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย 

 
16. เรื่อง ผลการสาํรวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2555 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ          
พ.ศ. 2555 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สํานักงานสถิติแห่งชาติ) เสนอ ดังน้ี 
  สาระสาํคญั 
  เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพ่ือสนองความต้องการ
ของผู้ใช้ข้อมูลหลักคือ สํานักงาน กพ. ดังน้ัน สํานักงานสถิติแห่งชาติจึงได้ดําเนินการสํารวจภาวะการครองชีพของ
ข้าราชการพลเรือนทุก 2 ปี เพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานของครอบครัวข้าราชการอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ข้อมูลเก่ียวกับรายได้ 
ค่าใช้จ่าย ภาวะหน้ีสิน โดยทาํการเก็บรวบรวมข้อมูลจากขา้ราชการในสังกัด ก.พ. ทุกประเภทและระดับตําแหน่งที่ตก
เป็นตัวอย่างทุกจังหวัดทั่วประเทศทั้งสิ้น 13,252 ราย (ไม่รวมข้าราชการประเภทท่ัวไประดับทักษะพิเศษ) ซึ่งมี
สาระสําคัญสรปุได้ดังน้ี 

1. รายได้ของครอบครัวขา้ราชการ 
    ครอบครัวขา้ราชการทุกประเภทและระดับตําแหน่งทั่วประเทศ มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 49,915 

บาท ส่วนใหญเ่ป็นค่าตอบแทนที่ได้รับเป็นประจําจากการทํางาน เช่น เงินเดือน/เงินประจําตําแหน่ง และเงินเพ่ิมเติม
พิเศษ (ร้อยละ 83.0) รองลงมาคือรายได้จากการประกอบธุรกิจส่วนตัว (ร้อยละ 9.4) รายได้ที่ได้รับเป็นครั้งคราว เช่น 
ค่าเบ้ียประชุม/ค่าล่วงเวลา/โบนัส (ร้อยละ 2.3) รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สิน (ร้อยละ 1.5) และรายได้อ่ืน ๆ เช่น 
ดอกเบ้ียเงินปันผล และเงินช่วยเหลือจากบุคคลอ่ืน/รัฐ เป็นต้น (ร้อยละ 3.8) 

2. ค่าใช้จ่ายของครอบครัวขา้ราชการ 
    ครอบครัวขา้ราชการทุกประเภทและระดับตําแหน่งทั่วประเทศ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 

41,081 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เป็นค่าอาหารและเคร่ืองด่ืม (ร้อยละ 20.6) รองลงมาคอืค่าใช้จ่ายเก่ียวกับ         
การเดินทาง / การสื่อสาร (รอ้ยละ 15.1) คา่ยานพาหนะ / อุปกรณ์ (ร้อยละ 13.5) ค่าเครื่องแต่งบ้าน / เครื่องใช้
เบ็ดเตล็ดฯ (ร้อยละ 9.2) ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล / เครื่องนุ่งห่มและรองเทา้ (ร้อยละ 8.4) การศึกษา (รอ้ยละ 7.0)   
การบันเทิง / การอ่าน (ร้อยละ 5.4) ยา เวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาล (ร้อยละ 3.5) ค่าที่อยู่อาศัย (ร้อยละ 2.6) 
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ค่าจ้างส่วนบุคคลและค่าใช้จา่ยสมทบ (ร้อยละ 1.3) สําหรบัค่าใช้จ่ายที่ไม่เก่ียวกับการอุปโภคบริโภค เช่น ค่าภาษี ค่า
เบ้ียประกันภัย ค่าซื้อสลากกินแบ่ง ฯลฯ มีรอ้ยละ 13.4 

3.หนีส้ินของครอบครัวข้าราชการ 
   ครอบครัวข้าราชการทุกประเภทและระดับตําแหน่ง มีหน้ีสินร้อยละ 83.2 มีจํานวนหน้ีเฉลี่ย 

1,111,425 บาทต่อครอบครัวที่มีหน้ี และพบว่าข้าราชการประเภทท่ัวไปมีสัดส่วนของครอบครัวที่เป็นหน้ีสูงสุด (ร้อย
ละ 86.3) รองลงมาคือข้าราชการประเภทวิชาการและอํานวยการ (ร้อยละ 83.4 และ 65.5) ส่วนข้าราชการประเภท
บริหารมีสัดส่วนที่เป็นหน้ีตํ่าสุด (ร้อยละ 31.9) แต่จํานวนเงินที่เป็นหน้ีกลับพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นตามประเภทและ
ระดับตําแหน่งที่สูงขึ้น กล่าวคือประเภทบริหารมีจํานวนหน้ีสินเฉลี่ยสูงสดุ (1,511,645 บาท) และข้าราชการประเภท
ทั่วไปมีจํานวนหน้ีสินเฉลี่ยตํ่าสุด (996,931 บาท) 

4. วัตถุประสงค์ของการเป็นหนี้ของครอบครัวข้าราชการ 
    หน้ีสินเพ่ือที่อยู่อาศัยสูงที่สุดคือร้อยละ 54.7 รองลงมาเป็นหน้ีเพ่ือซื้อหรือซ่อมแซมยานพาหนะ 

(ร้อยละ 16.5) เพ่ือใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค (ร้อยละ 15.4) เพ่ือการลงทุนในธุรกิจของครอบครัว (ร้อยละ 5.9) 
และหน้ีสินเพ่ือการศึกษา (ร้อยละ 3.6) 

5. เปรียบเทียบราคารายได้ ค่าใช้จ่าย หนีส้ิน และหนีส้นิต่อรายได้ ในปี 2551 – 2555 
    เมื่อเปรียบเทียบรายได้ ค่าใช้จ่าย หน้ีสิน และหน้ีสินต่อรายได้ของครอบครัวข้าราชการ              

ปี 2551 – 2555 พบว่า ครอบครัวข้าราชการมีรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย โดยรายได้และค่าใช้จ่ายมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
กล่าวคือรายได้เพ่ิมจาก 41,139 บาท ในปี 2551 เป็น 43,650 บาท และ 49,915 บาท ในปี 2553 และ 2555 
ตามลําดับ ส่วนค่าใช้จ่ายในปี 2553 ลดลงจากปี 2551 เล็กน้อย จากน้ันเพ่ิมขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในปี 2555 คือจาก 
32,411 บาท ในปี 2551 เป็น 41,081 บาท ในปี 2555 สําหรับครอบครัวข้าราชการท่ีมีหน้ีมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 
84.0 ในปี 2551 เป็น 83.2 ในปี 2555 เมือ่พิจารณาจํานวนหน้ีสินพบว่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจาก 749,771 บาท ในปี 
2551 เป็น 1,111,425 บาท ในปี 2555 และพบว่าหน้ีสินต่อรายได้ของครอบครัวข้าราชการเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
จาก 18.2 เท่า ในปี 2551 เป็น 20.0 เท่า ในปี 2553 และ 22.3 เท่า ในปี 2555 
 
17.  เรื่อง (รา่ง) มาตรการปอ้งกันและแก้ไขปญัหามลพษิจากหมอกควันภาคเหนอื 9 จังหวัด ปี 2556   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอดังน้ี 
   1. เห็นชอบ (รา่ง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือตอนบนปี 2556   
   2. ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องนํา (ร่าง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน
ภาคเหนือตอนบนปี 2556  ไปปฏิบัติโดยใช้งบประมาณปกติของหน่วยงานต่อไป 
  สาระสาํคญั 
  1.  กรอบแนวคิดของ (รา่ง) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 
จังหวัด ปี 2556 อยู่บนพ้ืนฐานการบูรณาการของหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง อาทิ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงกลาโหม กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ   สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร รวมถึงภาคเอกชน และประชาชน โดยใช้หลักการ 2P2R ได้แก่ 1) การป้องกัน (Prevention) 2) การ
เตรียมพร้อม (Preparation)  3) การรับมือ (Response) และ 4) การฟ้ืนฟู (Recovery) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
  1.1 เพ่ือควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน โดยเน้นการดําเนินมาตรการ
ควบคุมการเผาในพ้ืนที่ชุมชน พ้ืนที่เกษตร และพ้ืนที่ป่า  
   1.2 เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หมอกควัน
ที่จะเกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2556 
   1.3 เพ่ือผลักดันความร่วมมือในการจัดการปัญหามลพิษหมอกควันข้ามแดนในภูมิภาคอาเซียน 

  1.4 เพ่ือลดและควบคุมสถานการณ์หมอกควัน และป้องกันผลกระทบ  ต่อสุขภาพของ
ประชาชน 
 2.  เป้าหมาย คือ คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ฝุ่นละอองขนาดเล็ก: PM10)  อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ในช่วง 80 วันอันตราย (21 มกราคม 2556 ถึง 10 เมษายน 2556) ใน
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พ้ืนที่เป้าหมาย 9 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ลําพูน ลําปาง แพร่ น่าน พะเยา แม่ฮ่องสอน และตาก
 3 .  มาตรการหลั ก ในการ ป้อ ง กันและแ ก้ ไ ข ปัญหามล พิษจากหมอกค วันภาค เห นื อ  
9 จังหวัด ตามหลักการ 2P2R ประกอบด้วย 8 มาตรการ ได้แก่ มาตรการที่ 1 ควบคุมการเผาช่วง “80 วัน อันตราย” 
มาตรการที่ 2 ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเข้มข้น มาตรการท่ี 3 สนับสนุน “ชุมชนมาตรฐาน หมู่บ้านปลอด
การเผา” มาตรการท่ี 4 ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอก
ควัน  มาตรการท่ี 5 สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย มาตรการท่ี 6 แจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควัน 
มาตรการที่ 7 ขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน และ มาตรการที่ 8 จัดต้ัง
ศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 จังหวัด (ศปม.) โดยแบ่งมาตรการตามหลักการ 
2P2R ดังน้ี 

3.1 การป้องกัน (Prevention)  การดําเนินงานเพื่อป้องกันการเกิดปัญหามลพิษหมอกควันจาก 
ไฟป่าและการเผาในท่ีโล่ง เพ่ือลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย สังคม และเศรษฐกิจ ประกอบด้วยมาตรการ ดังน้ี                
1) ควบคุมการเผาช่วง “80 วันอันตราย”  2) ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเข้มข้น 3) สนับสนุน “ชุมชน
มาตรฐาน หมู่บ้านปลอดการเผา” 4) ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษจาก
หมอกควัน 5) สื่อสารประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย 

3.2 การเตรียมพรอ้ม (Preparation) การบูรณาการข้อมูลต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์และสั่งการ โดย 
ประมวลผลจากข้อมลูคณุภาพอากาศ ข้อมลูอุตุนิยมวิทยา จํานวนจุดความร้อน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการระงับเหตุ
อันเกิดจากไฟป่าและการเผาในที่โล่ง อีกทั้งยังมีการเตรียมการด้านการแจ้งเตือนสถานการณ์หมอกควันเพ่ือการเผยแพร่
ข้อมูลสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง ประกอบด้วยมาตรการ ดังน้ี 1) ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเข้มข้น 2) สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย 3) แจง้เตือนสถานการณ์หมอกควัน 4) ขยายความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน
เพ่ือลดปัญหาหมอกควันข้ามแดน 5) จดัต้ังศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 9 
จังหวัด (ศูนย์เฉพาะกจิฯ ระดับจังหวัด อําเภอ ตําบล) 

3.3 การรับมือ (Response) การบูรณาการโดยใช้ระบบ Single Command ในการควบคมุและ 
บัญชาการเหตุการณ์ในกรณีเกิดสถานการณ์หมอกควัน ตามระดับความรุนแรงของปริมาณฝุ่นละออง ต้ังแต่ระดับที่ 1 
ถึงระดับที่ 4 ประกอบด้วยมาตรการดังน้ี 1) ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าอย่างเข้มข้น 2) แจง้เตือนสถานการณ์
หมอกควัน 3) ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมป้องกันแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควัน 4) สื่อสาร
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกสู่กลุ่มเป้าหมาย  5) จดัต้ังศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันภาคเหนือ 
9 จังหวัด (ศปม.) โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
มหาดไทยเป็นประธานกรรมการร่วม 
  3.4 การฟื้นฟู (Recovery) เป็นการดําเนินการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัย เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอันเกิดจาก
สถานการณ์หมอกควัน ประกอบด้วย  ส่งเสริมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายเข้าร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
มลพิษจากหมอกควัน 
 4. การดําเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันในภาคเหนือ 9 
จังหวัด หน่วยงานที่เก่ียวข้องจําเป็นต้องมีการบูรณาการและประสานงานตามหน้าที่ของหน่วยงาน เพ่ือให้การดําเนินการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายที่กําหนด   
 
18. เรื่อง ขอรบัการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน (Development 
Policy Loan : DPL) สําหรบัโครงการภายใต้แผนปฏิบติัการไทยเข้มแข็ง 2555 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติการจัดสรรเงินโครงการเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน (Development Policy Loan : DPL) สําหรับโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน 4 โครงการ วงเงินรวม 3,273,722,225 บาท จํานวน 3,390 รายการ 
ได้แก่ 
   1. โครงการพัฒนาระบบบริการระดับทุติยภูมิ วงเงิน 747,234,434 บาท จํานวน 894 
รายการ 
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   2. โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ วงเงิน 399,751,178 บาท จํานวน 299 
รายการ 
   3. โครงการพัฒนาระบบบริการระดับตติยภูมิ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคมะเร็ง และเครือข่าย
การบาดเจ็บแห่งชาติ วงเงิน 1,111,723,789 บาท จํานวน 471 รายการ 
   4. โครงการพัฒนาโรงพยาบาลชุมชน วงเงิน 1,015,012,824 บาท จํานวน 1,726 รายการ 
  สําหรับการขออนุมัติจัดสรรเงินเหลือจ่ายวงเงิน 152,626,876 บาท จํานวน 87 รายการ ให้
กระทรวงสาธารณสุขนําเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองและบริหารโครงการภายใต้โครงการไทยเข้มแข็ง 2555 
พิจารณาก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
 
19. เรื่อง พิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินลงทุนและจัดหาแหล่งเงินเพิ่มเติม สําหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง 
(สายสีแดง) ชว่งบางซ่ือ-รังสิต  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 ดังน้ี  
  1. รับทราบสถานะการดําเนินการประกวดราคาโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสแีดง) ช่วงบาง
ซื่อ-รังสิต ในสญัญาที ่1-3 ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  
   2. เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ปรับกรอบวงเงินลงทุนด้านงานโยธาของโครงการฯ 
ของสัญญาที ่2 เพ่ิมเติมจากจํานวน 19,314 ล้านบาท เป็น 21,235.44 ลา้นบาทตามที่เสนอ และให้ รฟท. 
ดําเนินการโครงการดังกล่าวเพ่ือนําไปสู่การก่อสร้างงานโยธาในสัญญาที่ 1 และ 2 ตามลําดับขั้นตอนการดําเนิน
โครงการต่อไป พร้อมทั้งเห็นชอบให้ รฟท. ดําเนินการกู้เงินภายในประเทศ เพ่ือใช้ในการดําเนินโครงการระบบรถไฟ
ชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต ในส่วนของงานสัญญาที่ 1 จํานวน 2,854.48 ล้านบาท และสัญญาที่ 2 
จํานวน 2,032.17 ล้านบาท ทั้งน้ี มอบหมายให้ รฟท. และกระทรวงคมนาคม เร่งจัดทาํข้อมูลประกอบการพิจารณา
เรื่องดังกล่าวของคณะรัฐมนตรี ดังน้ี  
   (1) แผนการดําเนินงานของโครงการทั้งในด้านการก่อสร้างงานโยธา (สัญญาที ่1 และ 2) 
และการจัดหาระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้า (สัญญาที่ 3) รวมทัง้แนวทางการแก้ไขปัญหาการประกวดราคาของสัญญาที่ 3 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความจําเป็นเร่งด่วนของการดําเนินการก่อสร้างงานโยธา (งานสัญญาที่ 1 และ 2) และสร้างความ
เช่ือมั่นว่า รฟท. จะสามารถจัดหารถไฟฟ้ามาให้บริการประชาชนได้ทันทีที่การก่อสร้างงานโยธาแล้วเสร็จ  
   (2) เร่งจัดทํารายงานการประมาณการวงเงินเบิกจ่ายของโครงการฯ เสนอสํานักงานบริหาร
หน้ีสาธารณะพิจารณาตามข้ันตอน เน่ืองจากปัจจุบันคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหน้ีสาธารณะได้มี
มติเห็นชอบแผนก่อหน้ีสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2556 แล้ว  
 
20. เรื่อง ผลการคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบรถไฟฟ้าและรับจ้างดําเนนิกิจการโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง
ช่วงบางใหญ-่บางซ่ือ (สถานีคลองบางไผ-่สถานเีตาปนู) งานสญัญาที่ 4  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 ดังน้ี  
   1. มอบหมายให้คณะกรรมการตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงาน
หรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตร ีคณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) และกระทรวงคมนาคมในประเด็นต่าง ๆ ไปประกอบการเจรจาต่อรองกับ
บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) (BMCL) ซึ่งเป็นผูเ้สนอราคาตํ่าที่สุดเพ่ือให้ได้ข้อเสนอที่มีภาระค่าใช้จ่ายทั้ง
ในส่วนของเงินลงทุนเบ้ืองต้น (ค่างานระยะที่ 1) รวมกับภาระค่าเดินรถ (ค่างานระยะที่ 2) ในราคาที่ตํ่าลง ซึ่งจะช่วย
ลดภาระทางการเงินของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในประเด็นสําคัญ ดังน้ี   
    (1) เจรจาต่อรองค่างานระบบขบวนรถไฟฟ้าให้ตํ่าลง  
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   (2) เจรจาต่อรองค่าใช้จ่ายในการเดินรถและบํารุงรักษาให้อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับต้นทุน
การเดินรถและบํารุงรักษาของผู้ให้บริการเดินรถในปัจจุบัน   
    (3) เจรจากําหนดอัตราผลกําไรที่เหมาะสม เน่ืองจากสัมปทานรูปแบบ PPP Gross Cost มี
ความแตกต่างจาก PPP Net Cost ที่ผู้รับสมัปทานต้องรับความเสี่ยงทางด้านปริมาณผู้โดยสารและรายได้ค่าโดยสาร
ของโครงการทั้งหมด  
   (4) เจรจาพิจารณาปรับลดรายการค่าใช้จ่ายที่เป็นความรับผิดชอบของการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทยโดยตรงออกไป  
   (5) เจรจาต่อรองอัตราดอกเบ้ียและพิจารณาเปรียบเทียบความเสี่ยงของอัตราดอกเบ้ีย
ระหว่างอัตราดอกเบ้ียคงที่และอัตราดอกเบ้ียลอยตัว รวมทั้งผลกระทบต่อภาระทางการเงินของภาครัฐ  
   (6) พิจารณาความเหมาะสมของแนวทางการจ่ายคืนค่าลงทุนระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้า
ให้กับเอกชนผู้รับสัมปทาน โดยให้เปรียบเทียบภาระทางการเงินระหว่างกรณีที่ กําหนดระยะเวลาจ่ายคืนค่าลงทุน
ระบบไฟฟ้าและรถไฟฟ้าเวลา 10 ปีตามท่ีเสนอ กับกรณีทีร่ัฐจัดหาแหล่งเงินที่มีต้นทุนทางการเงินที่ตํ่ากว่า  
   ทั้งน้ี ให้คณะกรรมการตามมาตรา 13 เร่งดําเนินการดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 
30 วันนับจากคณะรัฐมนตรมีีมติมอบหมาย นอกจากน้ีได้มอบหมายใหก้ารรถไฟฟ้าขนสง่มวลชนแห่งประเทศไทย 
และกระทรวงคมนาคม เร่งหารือในประเด็นที่เก่ียวกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการเจรจาต่อรองกับเอกชนผู้
เสนอราคาตํ่าสุด ได้แก่ สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ กระทรวงการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทุน   
  2. ให้กระทรวงคมนาคม และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เร่งพิจารณาเสนอรูปแบบ
การให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนสาํหรับการเดินรถช่วงบางซื่อ-เตาปูนที่เหมาะสมระหว่าง PPP Gross Cost และ PPP Net 
Cost เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามข้ันตอนต่อไป  
 
21. เรื่อง มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรบัอัตราคา่จ้างขั้นตํ่าและเพ่ิมขีดความสามารถของ 
ผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  
       คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการมาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้าง
ขั้นตํ่าและเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ 
และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการเพ่ือให้มีผลในทางปฏิบัติโดยเร็วต่อไป 
  มาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคา่จ้างขัน้ตํ่าและเพิ่มขดีความสามารถของผู้
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) จํานวน  16  มาตรการ ดังน้ี   

  1) มาตรการเพื่อเสริมสภาพคล่อง  เพิ่มวงเงิน  ลดต้นทุนทางการเงิน  โดยผ่าน
กระบวนการให้สินเชื่อ  ประกอบด้วย 
    1.1)   มาตรการ สิน เ ช่ือ เ พ่ือส่ ง เส ริมการ จ้ างงาน  เ พ่ือ เ ป็นทุนหมุน เ วียน 
ในกิจการเสริมสร้างสภาพคล่องสถานประกอบการ และเพ่ิมผลผลิตแรงงาน   
   -   กระทรวงแรงงาน  โดยสํานักงานประกันสังคมสนับสนุนวงเงินสินเช่ือ 10,000 
ล้านบาท ผ่าน 5  ธนาคาร โดยขยายระยะเวลาการยื่นกู้ตามโครงการฯ ออกไปอีก 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 
ธันวาคม 2556  ปรับหลักเกณฑ์วงเงินกู้สําหรับสถานประกอบการ ดังน้ี ลูกจ้างไม่เกิน 50 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้าน
บาท ลูกจ้าง 51 – 200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 4 ล้านบาท ลูกจ้างเกินกว่า 200 คนขึ้นไปวงเงินกู้ไม่เกิน 8 ล้านบาท และ
ประสานบรรษัทประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)  ค้ําประกันสําหรับ SMEs ที่ไม่มีหลักทรัพย์ 
    1.2) มาตรการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement 
Loan)   
  กระทรวงการคลังได้ขยายระยะเวลาโครงการ  ออกไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558  
(วงเงินเดิม  20,000 ล้านบาท) 
  1.3) มาตรการการคํ้าประกันสินเช่ือ ในลักษณะ  Portfolio Guarantee Scheme 
ระยะที่ 5   
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  ระยะเวลาโครงการ 3 ปี (ปี  2556 – 2558) วงเงินค้ําประกันรวม 240,000 ล้าน
บาท ระยะเวลาค้ําประกัน 7 ปี   
  1.4)  มาตรการการคํ้าประกันสินเช่ือในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme 
สําหรับผู้ประกอบการใหม่ (PGS New / Start-up)   
   กระทรวงการคลังพิจารณาขยายโครงการถึงปี 2558 สําหรับเกณฑ์ระยะเวลาการ
ดําเนินงานของผู้ประกอบการใหม่ให้ปรับจากไม่เกิน  2  ปีเป็นไม่เกิน  3  ปี  
  2) มาตรการลดต้นทุนผู้ประกอบการ  โดยผ่านกระบวนการทางภาษีและเงินสมทบ  
ประกอบด้วย 
   2.1) มาตรการการลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
    กระทรวงแรงงาน  โดยสํานักงานประกันสังคมได้ขยายระยะเวลาการลดอัตรา
เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในปี 2556 โดยลดอัตราเงินสมทบฝ่ายละร้อยละ 1 คงเหลือฝ่ายละร้อยละ  4   
   2.2)  มาตรการการลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 

      - ในปี 2556 กระทรวงการคลังลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละ 20 
      - กระทรวงการคลังพิจารณาการปรับช่วงกําไรสุทธิในการยกเว้นภาษีเงินได้

นิติบุคคลแก่ผู้ประกอบการ SMEs  ตามความเหมาะสม 
    2.3)  มาตรการการนําส่วนต่างของค่าจ้างที่จ่ายเพ่ิมขึ้นจากอัตราค่าจ้าง  ขั้นตํ่าในปี 

2555 เป็นอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าวันละ 300 บาท มาหักเป็นค่าใช้จ่ายก่อนชําระภาษี 
      ในปี 2556 กระทรวงการคลังให้คงการนําค่าใช้จ่ายในการปรับเพ่ิมค่าจ้างมาหัก

ค่าใช้จ่ายได้ 1.5 เท่าของส่วนต่างค่าจ้าง 
    2.4)  มาตรการการนําค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานตามพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มาหักลดหย่อนภาษี 
      กระทรวงการคลังให้คงการนําค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงานมา

ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า 
    2.5)  มาตรการการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลกรณีการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพ่ือ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
      ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ไ ด้ ข ย า ย ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร ย ก เ ว้ น ภ า ษี เ งิ น ไ ด้ 

นิติบุคคลจากการขายเครื่องจักรเก่าเพ่ือซื้อเคร่ืองจักรใหม่ออกไปอีก 1 ปี ในปี 2556 
    2.6)  มาตรการการหักค่าเสื่อมราคาเคร่ืองจักร 
      กระทรวงการคลั งขยายระยะเวลาการหักค่ าเสื่ อมราคาเค ร่ื องจั กร  

ร้อยละ 100 ในปีแรกออกไปอีก 1 ปี ในปี 2556 
    2.7)  มาตรการการลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 
      กระทรวงการคลังพิจารณาปรับลดอัตราภาษี เงินได้หัก ณ ที่ จ่ ายแ ก่

ผู้ ประกอบการ  SMEs  สํ าห รับค่ าจ้ า งทํ าของและค่ าบริ การ   ซึ่ งจะนํ า เสนอคณะรั ฐมนตรี พิจารณา 
ในวันที่  8  มกราคม  2556 

    2.8)  มาตรการการลดค่าธรรมเนียมห้องพักที่เรียกเก็บสําหรับโรงแรม/ที่พักแรม 
      กระทรวงมหาดไทยดําเนินการแก้ไขกฎหมายในส่วนที่เก่ียวข้อง  เพ่ือลดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรมรายปีลงร้อยละ 50 จากที่เก็บห้องละ 80 บาทต่อปี เป็นระยะเวลา 3 ปี ซึ่ง
ปัจจุบันมีห้องพักที่จดทะเบียนกับกรมการปกครอง ข้อมูล ณ วันที่ 4 มกราคม 2556 จํานวน 354,165 ห้อง การลด
อัตราค่าธรรมเนียมการประกอบธุรกิจโรงแรมรายปีดังกล่าว  จะทําให้กระทรวงการคลังสูญเสียรายได้แผ่นดินลงปีละ  
14,166,600  บาท     
    3) มาตรการเพิ่มผลิตภาพแรงงานให้ผู้ประกอบการ  ประกอบด้วย 
     3.1)  มาตรการการให้กู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานในอัตราดอกเบ้ียร้อยละ 0.1 
เพ่ือใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาฝีมือแรงงาน   
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     ในปี 2556  กระทรวงแรงงาน  โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ขยายเวลาใน
การลดอัตราดอกเบ้ียเหลือเป็นร้อยละ  0.1   
 3.2)   มาตรการการจัดคลินิกพัฒนาฝีมือแรงงานเคล่ือนที่ไปยังสถานประกอบการ
ต่าง ๆ 
      กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานดําเนินการจัดทําหลักสูตรตาม
ความต้องการและเคลื่อนที่ไปยังสถานประกอบการ SMEs โดยใช้ฐานข้อมูล SMEs ของสํานักงานประกันสังคม 
    4) มาตรการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการโดยการทบทวนค่าใช้จ่ายของภาครัฐ 
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์  ได้แก่ 
  4.1)  มาตรการการปรับเพ่ิมอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาของส่วนราชการ   
   กระทรวงการคลังพิจารณาปรับเพ่ิมอัตราค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา
ของส่วนราชการให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
  5) มาตรการกระตุ้นและส่งเสริมการขายโดยผ่านการบริโภค  ได้แก่ 
  5.1)   มาตรการกา ร จั ดค า ร า ว านสิ นค้ า ร าค าถู ก ไป จํ าห น่ า ย ใ ห้ ลู ก จ้ า ง 
ในสถานประกอบการ   
   กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการโครงการสินค้าธงฟ้าและร้านค้าถูกใจให้ครอบคลุมและ
ทั่วถึงย่ิงขึ้น 
 
22. เรื่อง มาตรการการคลังและการเงินเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราคา่จ้างขั้นตํ่าและเพ่ิมขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการธรุกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร จํานวน 3 ฉบับ เพ่ือขยาย
ระยะเวลามาตรการภาษีในการปรับเปลี่ยนเคร่ืองจักรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การหักค่าเสื่อมเครื่องจักร และ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้างขั้นตํ่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 
2555 จากสิ้นสุดที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556  
  2. เห็นชอบร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยภาษีเงิน
ได้ จํานวน 1 ฉบับ เพ่ือลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย สําหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล 
  3. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. จํานวน 1 ฉบับ เพ่ือปรับเพ่ิมการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับบริษัทหรือห้าง
หุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมทีุนที่ชําระแล้วในวันสดุท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขาย
สินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท 
  4. เห็นชอบในหลักการการปรับเพ่ิมอัตราค่าเช่าที่พักและค่าอาหารในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับค่าครองชีพและสภาวการณ์ปัจจุบัน 
  5. เห็นชอบหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และงบประมาณสําหรับโครงการคํ้าประกันสินเช่ือในลกัษณะ 
Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 5  
  6. เห็นชอบการขยายระยะเวลา หลักเกณฑ์และเง่ือนไขของโครงการสินเช่ือเพ่ือพัฒนาผลิตภาพการ
ผลิต (Productivity Improvement Loan) ของ ธพว. และโครงการค้ําประกันสินเช่ือในลักษณะ Portfolio 
Guarantee Scheme สําหรบัผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-up)  
  สาระสาํคญั 
  กระทรวงการคลังได้พิจารณามาตรการการคลังและการเงิน เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการปรับ
อัตราค่าจ้างขั้นตํ่าและเพ่ิมขีดความสามารถของ SMEs ไทย ดังน้ี 
  1. มาตรการการคลัง 
   1) มาตรการภาษี 
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   (1) ให้ขยายระยะเวลามาตรการภาษีเดิมเพ่ือบรรเทาผลกระทบการขึ้นคา่จ้างขั้นตํ่าและ
เพ่ิมขีดความสามารถของ SMEs ไปอีก 1 ปี จากสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
ดังน้ี 
    (1.1) การหักคา่ใช้จ่ายส่วนต่างค่าแรงขั้นตํ่าเดิมและค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท/วัน ได้ 
1.5 เท่า ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 553) พ.ศ. 
2555 
    (1.2) ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลที่ได้จากการขายเคร่ืองจักรเก่าเพ่ือซื้อเคร่ืองจักร
ใหม่ที่เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ 551) พ.ศ. 2555 
    (1.3) ใหส้ามารถหักค่าเสื่อมเครื่องจักรใหม่ได้ร้อยละ 100 ในปีแรกแทนการทยอย
หักค่าเสื่อมภายใน 5 ปี ตามพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการหักค่าสึกหรอและค่า
เสื่อมราคาของทรัพย์สิน (ฉบับที่ 552) พ.ศ. 2555 
   (2) ปรับเพ่ิมการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล สําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งมี
ทุนที่ชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาทและมีรายได้จากการขายสินคา้และการ
ให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท เพ่ือลดภาระภาษีเงินได้นิติบุคคลให้แก่ SMEs ทีม่ีรายได้น้อย 
และปรับโครงสร้างอัตราภาษีของ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลให้เท่าเทียมกัน โดยปรับเพ่ิมการยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับเงินได้ 150,000 บาทแรก เป็น 300,000 บาทแรก เพ่ือให้สอดคล้องกับภาษีเงินได้นิติ
บุคคลธรรมดาที่ปรับลดลง สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
     2) มาตรการรายจ่าย 
   กระทรวงการคลังจะได้ดําเนินการปรับเพ่ิมอัตราค่าอาหารและค่าเช่าที่พักในการฝึกอบรม
ของส่วนราชการให้เหมาะสมกับค่าครองชีพและสภาวการณ์ปัจจุบัน 
  2. มาตรการการเงิน 
      (1) โครงการค้าํประกันสนิเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme (PGS)  
ระยะที่ 5 
        กระทรวงการคลังได้จัดทําโครงการค้ําประกันสนิเช่ือในลักษณะ Portfolio 
Guarantee Scheme ระยะที่ 5 สําหรับปี 2556 ซึ่งต่อเน่ืองจากระยะที่ 4 เน่ืองจากปัจจุบันเต็มวงเงินแล้วเพ่ือการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการ SMEs ไทย โดยมีสาระสําคัญของโครงการ สรุปได้ ดังน้ี 

(1.1) วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือช่วยเหลื่อ SMEs ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและต้องการสินเช่ือแต่

ขาดหลักประกันให้มีโอกาสเขา้ถึงสินเช่ือจากสถาบันการเงิน รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ไทยในการดําเนิน
ธุรกิจในต่างประเทศ และเป็นการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นตํ่า 
โดยการค้ําประกันในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme ของบรรษัทค้ําประกันสินเช่ืออุตสาหกรรมขนาดย่อม 
(บสย.) 

(1.2) คุณสมบัติของ SMEs ผูเ้ข้าร่วมโครงการ 
   1) เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่มสีญัชาติไทย 
   2) มสีินทรัพย์ถาวรไม่รวมที่ดินไม่เกิน 200 ล้านบาท 
   3) ประกอบกิจการโดยชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่ขดัต่อศีลธรรมอันดี 
   4) ได้รับสินเช่ือใหม่และจะต้องไม่นําไปชําระหน้ีเดิมกับสถาบันการเงินผู้ให้กู้ 
(1.3) เง่ือนไขการคํ้าประกัน 
   1) วงเงินค้ําประกันรวม 3 ปี จํานวน 240,000 ล้านบาท 
   2) วงเงินค้ําประกันต่อรายต่อสถาบันการเงิน สูงสุด 40 ล้านบาทต่อรายต่อ

สถาบัน 
   3) ระยะเวลาโครงการในแต่ละ Portfolio มีระยะเวลาค้ําประกันไม่เกิน 7 ปี 



 21 

   4) ค่าธรรมเนียมการค้ําประกันร้อยละ 1.75 ต่อปี ของวงเงินค้ําประกันสินเช่ือ
ตลอดอายุค้ําประกัน 7 ปี 

   5) ระยะเวลารับคําขอการค้ําประกันจาก บสย. ให้เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 
2556 จนสิ้นสดุรับคําขอภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยในแต่ละปีถอืเป็น 1 Portfolio (รวมเป็น 3 Portfolio) 

(1.4) เง่ือนไขการจ่ายค่าประกันชดเชยให้แก่สถาบันการเงิน 
   บสย. จ่ายอัตราค่าประกันชดเชยสะสมให้กับสถาบันการเงินสูงสุดในกรณี 

Portfolio ปกติ ไม่เกินร้อยละ 18 ของภาระค้ําประกันเฉลี่ยตลอดระยะเวลาโครงการ 7 ปี ส่วนกรณี Portfolio แบบ
ไม่มีหลักประกันและ NPL บสย. จ่ายค่าประกันชดเชยสะสมให้กับสถาบันการเงินสูงสุดไม่เกิน ร้อยละ 14 ของภาระ
ค้ําประกัน 

(1.5) งบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุน 
   รัฐบาลชดเชยความเสียหายการดําเนินโครงการ PGS ระยะที่ 5 ให้กับ บสย. คิด

เป็นวงเงินไม่เกิน 13,800 ล้านบาท (โดยคํานวณจาก 18% - ( 1.75% * 7 ปี) เท่ากับ 5.75 % คูณวงเงิน 240,000 
ล้านบาท ) ทั้งน้ี ให้เบิกจ่ายจากกรอบวงเงินงบประมาณที่คณะรัฐมนตรอีนุมัติไว้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 
มาตรการสินเช่ือสําหรับผู้ประกอบการผ่านกลไกค้ําประกันของ บสย. ภายใต้มาตรการสินเช่ือเพ่ือช่วยเหลือ SMEs ที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย จํานวน 23,000 ล้านบาท ซึ่งยังคงมีวงเงินงบประมาณคงเหลือจํานวน 16,100 ล้านบาท 
โดยในรายละเอียดให้ตกลงกับสํานักงบประมาณต่อไป 
   (2) โครงการสินเชื่อเพื่อพฒันาผลิตภาพการผลิต (Productivity Improvement 
Loan) 
        ธนาคารพัฒนาวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) ซึ่ง
คณะรัฐมนตรมีีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ประกอบด้วย (1) สินเช่ือเพ่ือพัฒนาเคร่ืองจักรเพ่ือ
ช่วยเหลือ SMEs ขนาดย่อมในภาคการผลิตที่มีโรงงานที่ประกอบกิจการถูกต้องตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 ในการซือ้และการปรับปรุงเคร่ืองจักรและ (2) สินเช่ือเพ่ือพัฒนากระบวนการทํางาน เพ่ือช่วยเหลือ SMEs 
ขนาดย่อมในทกุภาคธุรกิจในการนําไปลงทุน ขยาย ปรับปรุง หรือพัฒนากิจการด้านต่าง ๆ ในวงเงินรวม 2 โครงการท่ี 
20,000 ล้านบาท โดยขอขยายระยะเวลาโครงการจากเดิม สิ้นสุดการอนุมัติสินเช่ือภายใน 2 ปี นับจากวันที่
คณะรัฐมนตรใีห้ความเห็นชอบ คือวันที่ 24 เมษายน 2555 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2557 เป็นสิ้นสุดการขอรับสินเช่ือ
จาก ธพว. ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทั้งน้ี ให้ ธพว. พิจารณาสินเช่ือให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน นับจากวันที่ปิด
รับคําขอ สําหรับเง่ือนไขอ่ืน ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 
   (3) โครงการค้ําประกันสินเชื่อในลักษณะ Portfolio Guarantee Scheme สําหรบั
ผู้ประกอบการใหม่ (PGS New/Start-up) 
        คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 และวันที่ 4 กันยายน 
2555 เพ่ือช่วยเหลือกลุ่ม SMEs ที่เริ่มประกอบธุรกิจใหม่ ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินกู้จากระบบสถาบันการเงินมาก
ขึ้น ซึ่งมีวงเงินค้ําประกันรวมไม่เกิน 10,000 ล้านบาท โดยขอปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไข และขอความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี 
        3.1) ขยายระยะเวลาสิ้นสุดการรับคําขอค้ําประกัน ออกไปอีก 3 ปี จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2555 เป็นสิ้นสดุการขอรับสินเช่ือในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 
        3.2) ปรับเกณฑ์คุณสมบัติ SMEs จาก SMEs ที่ประกอบกิจการที่มีอายุกิจการไม่เกิน 2 
ปี โดยพิจารณาจากการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือการจดทะเบียนการค้า หรือเอกสารราชการเป็น SMEs ที่ประกอบ
กิจการ ที่มีอายุกิจการไม่เกิน 3 ปี โดยพิจารณาจากการจดทะเบียนนิติบุคคล หรือการจดทะเบียนการค้า หรือเอกสาร
ราชการ หรือเอกสารอ่ืนใดที ่บสย. เห็นชอบ 
        3.3) เปลี่ยนแปลงการชดเชยค่าธรรมเนียมการค้ําประกันที่รัฐบาลเป็นผู้รับภาระแทน 
SMEs ในปีแรก จากอัตราร้อยละ 1.75 เป็นร้อยละ 2.50 เพ่ือเป็นการลดภาระของผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบ 
จากการปรับเพ่ิมอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ทั้งน้ี ให้อยู่ภายใต้กรอบงบประมาณเดิมที่เคยได้รับการอนุมัติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 
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23. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดําเนนิการโครงการโชหว่ยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” ครั้งที่ 2 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 

1. การขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” จากกรอบระยะเวลาเดิมซึ่ง
จะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2555 ออกไปอีก 3 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มนีาคม 2556 โดยใช้เงิน
งบประมาณคงเหลือจากวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติไว้ เน่ืองจากโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” เป็น
โครงการฯ ช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะผู้มีรายได้น้อยในชนบทที่ห่างไกลและได้รับการตอบรับ
เป็นอย่างดีจากประชาชนทั่วประเทศ 

2. แนวทางการดําเนินโครงการฯ ในระยะต่อไป โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ร้านถูกใจ
สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างย่ังยืน การใช้งบประมาณอย่างประหยัดเท่าที่จําเป็น และเพ่ิมประสทิธิภาพการ
ดําเนินโครงการฯ ดังน้ี 

1. จัดหาสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพที่ตรงกับความต้องการของประชาชนเพ่ิมมากขึ้น 
โดยราคาจําหน่ายตํ่ากว่าราคาตลาดไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 

2. ขอรับการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการดําเนินโครงการฯ จากผู้ผลิต/ผู้จําหน่ายสินค้าที่เข้า
ร่วมโครงการฯ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า 

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโครงการฯ ในการจัดเตรียมสินค้าของ
ผู้ผลิต/ผูจ้ําหน่ายสินค้าที่เข้าร่วมโครงการฯ และการกระจายสินค้าให้ร้านถูกใจได้ตามระยะเวลาที่กําหนด และ
ปริมาณสินค้าตามความต้องการเพ่ือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. ปรับลดหรือยกเลิกเงินอุดหนุนให้แก่ร้านถูกใจ โดยเพ่ิมส่วนเหลื่อมการตลาดให้แก่รา้น
ถูกใจ เพ่ือใหม้คีวามเข้มแข็งและย่ังยืน 

5. ประเมินผลร้านถูกใจและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแนวทางการดําเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ เพ่ือให้การขนส่ง
สินค้าและการจําหน่ายสินค้าของร้านโชห่วยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใส  และให้ผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าในราคาที่
เป็นธรรม และให้ร้านโชห่วยสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้อย่างย่ังยืน 
 
 

ต่างประเทศ 
24. เรื่อง ขออนุมัติหลักการแผนงานการดําเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความม่ันคงกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและนานาประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้กระทรวงกลาโหม (กห.) ดําเนินการตามแผนงานการดําเนิน
กิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ โดยการ
สนับสนุนกําลังพลและยุทโธปกรณ์ รวมถึงงบประมาณให้แก่กองทัพประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศ ในภารกิจ
ทางทหาร โดยเฉพาะอย่างย่ิงราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว อาทิ กิจกรรมส่งเสริมการฝึกและศึกษา กิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาตามแนว
ชายแดน กิจกรรมการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกิจกรรมการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
การช่วยเหลือประชาชน และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน กรอบวงเงินงบประมาณ 50,000,000 บาท 
ตามที่ กห.เสนอ โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการดําเนินงาน และให้สํานัก
งบประมาณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณตามความเหมาะสมให้แก่ กห. ต่อไป  
   สาระสําคัญของเร่ือง 
  กห. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า การจัดทําแผนงานการดําเนินกิจกรรมพัฒนาความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การปฏิบัติตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลท่ีต้องการเร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 
และการดําเนินงานตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินฯ ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนภายใต้กรอบการ
ดําเนินการของ กห. นอกจากน้ัน การดําเนินการดังกล่าวนับว่ามีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 ของ กห. รวมท้ังแนวความคิดทางยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของ
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กระทรวงกลาโหมในเร่ืองการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง และกรอบสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงและย่ังยืน 
(New Growth Model) ที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงในห้วงที่ประเทศไทยจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558  
 
25. เรื่อง รา่งบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงปิโตรเลียมและ
ทรัพยากรแรธ่าตุ สาธารณรฐัประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต ว่าด้วยการพัฒนาด้านพลังงาน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
ปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต ว่าด้วยการพัฒนาด้านพลังงาน 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผูท้ี่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวง
ปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่ธาตุ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์ – เลสเต ว่าด้วยการพัฒนาด้านพลังงาน 
  บันทึกความเข้าใจฯ มสีาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
  1. ขอบเขตของความร่วมมือด้านพลังงานลักษณะกว้าง ๆ ได้แก่ 
   1.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับนโยบายปิโตรเลียมอุตสาหกรรมปิโตรเลียม และการ
ดําเนินการของสถาบันที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมปิโตรเลียม กฎหมายและกฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
   1.2 การร่วมกันจัดเตรียมการศึกษาร่วมและโครงการความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อทั้ง
สองฝ่าย 
   1.3 การฝึกอบรมหลักสูตรเฉพาะสําหรับผู้เช่ียวชาญและการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการ
เยือนของผู้เช่ียวชาญ ผู้บริหารในด้านปิโตรเลียมและอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้อง 
   1.4 การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทนํ้ามันแห่งชาติของคู่ภาคี 
   1.5 การเข้าร่วมสัมมนา จัดการประชุม และการจัดนิทรรศการร่วมกัน 
   1.6 การให้ความช่วยเหลือในการกําหนดและนํานโยบายการประชุม และการจัด
นิทรรศการร่วมกัน รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในการกําหนดและประยุกต์นํานโยบาย กฎหมายและกฎระเบียบไป
ใช้ในกิจกรรมอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของแต่ละฝ่าย 
  2. การกําหนดให้มีการจัดต้ังคณะทํางานเพ่ือทําหน้าที่ประสานงานและดําเนินการตามกิจกรรม 
แผนงาน และโครงการความร่วมมือต่าง ๆ โดยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมน้ันแต่ละฝา่ยจะเป็นผู้รับผิดชอบ 
  3. บันทึกความเข้าใจฯ จะมผีลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับต้ังแต่วันที่มีการลงนาม และจะขยาย
เวลาออกไปโดยอัตโนมัติในแต่ละคร้ังอีก 3 ปี หากไม่มีการบอกเลิกบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร
ให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบ 
  ร่างบนัทึกความเข้าใจฯ จะเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลและข้อสนเทศในการลงทุนด้านพลังงานระหว่างไทยและติมอร์ – เลสเต และเป็นการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนไทยแสวงหาโอกาสด้านการค้าและการลงทุนทางพลังงงานในประเทศติมอร์ อีกทั้งบันทึกความเข้าใจฯ น้ีมี
ลักษณะของความร่วมมือเป็นกรอบกว้าง ๆ เพ่ือใช้เป็นกรอบการดําเนินความสัมพันธ์ด้านพลังงานและส่งเสริมความ
ร่วมมือด้านปิโตรเลียมและอตุสาหกรรมที่เก่ียวข้อง โดยไม่เปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่ง
ประเทศไทยมสีิทธิอธิปไตรหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือกฎหมายระหว่างประเทศ หรือมผีลกระทบต่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรอืสังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทนุโดยรวมหรือ
งบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ  
 
26. เรื่อง องคก์รร่วมไทย – มาเลเซียขอความเห็นชอบในร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิตปิโตรเลียม 
(Unitisation Agreement, UA) ระหว่างองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (MTJA) และบริษัท Petroliam 
Nasional Berhad (PETRONAS) สําหรบัการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งสุริยา (Suriya) ในแปลง A – 18 
ของพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย กับแหล่งสรุิยา เซลาตัน (Suriya Selatan) ในแปลง PM 2 ของประเทศ
มาเลเซีย 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมกันผลิตปิโตรเลียม แหล่งสุริยา-สุริยา เซลาตัน (Suriya-
Suriya Selatan) ระหว่างองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (MTJA) และบริษทั Petroliam Nasional Berhad 
(PETRONAS) สําหรับการร่วมกันผลิตปิโตรเลียมแหล่งสุรยิา (Suriya) ในแปลง A – 18 ของพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย – 
มาเลเซีย และแหล่งสุริยา เซลาตัน (Suriya Selatan) ในแปลง PM 2 ของประเทศมาเลเซีย และแจ้งให้องค์กรร่วมลง
นาม เมื่อสํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) ได้ตรวจพิจารณาแล้ว 
  2. เห็นชอบยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เรื่อง การทํา
สัญญาระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนและมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องที่กําหนดให้การทําสัญญาไม่ควรระบุใน
สัญญาให้มอบข้อพิพาทให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ช้ีขาด เน่ืองจากร่างข้อตกลงฉบับน้ี จําเป็นที่จะต้องกําหนด
วิธีการระงับข้อพิพาท โดยให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ช้ีขาด เพ่ือให้สอดคล้องกับร่างข้อตกลงเบ้ืองต้น (Head of 
Agreement, HOA) สําหรับการร่วมกันผลติปิโตรเลียมแหล่งสุริยา-สุริยา เซลาตัน ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีเมี่อวันที่ 3 มิถนุายน 2552 
  สาระสาํคญัของร่างข้อตกลงดังกล่าวเป็นการกําหนดสิทธิและพันธะระหว่างองค์กรร่วมและ 
PETRONAS รวมถึงการดําเนินงานและการจัดการในการร่วมกันพัฒนาและผลิตปิโตรเลียมแหล่งสุริยา – สุริยา เซลา
ตัน ในพ้ืนที่ร่วมผลิต (Unit Area) มีขนาด 173.226 ตารางกิโลเมตร (อยู่ในเขตพ้ืนที่พัฒนาร่วม 142.017 ตาราง
กิโลเมตรและพื้นที่ของประเทศมาเลเซีย 31.209 ตารางกิโลเมตร) โดยกําหนดสัดส่วนแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียม
เบ้ืองต้น (Initial Tract Participation) คือ แปลง A-18 ได้รับร้อยละ 85 และแปลง PM 2 ได้รับร้อยละ 15 และ
สามารถทําการประเมินสัดสว่นการแบ่งผลผลิตปิโตรเลียมใหม ่(Re-determination) ทุก 5 ปี ในกรณีที่ผลการ
ประเมินมีความแตกต่างกันโดยรวมเกินกว่าร้อยละ 3 ใหม้ีการปรับสัดสว่นแบ่งปันผลผลิตและแบ่งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
ตามสัดส่วนผลผลิตดังกล่าว ทั้งน้ี ให้ใช้แผนการพัฒนาของแปลง A-18 และขายก๊าซในราคาตามท่ีกําหนดในสัญญา
ซื้อขายก๊าซแปลง A-18 และให้มีคณะกรรมการ Unit Management Committee ฝา่ยละ 4 คนเทา่ ๆ กัน ทํา
หน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการและกํากับดูแลการดําเนินงาน ทั้งน้ี ร่างข้อตกลงดังกล่าวได้ยกร่างขึ้นภายใต้หลักการและอยู่
ในกรอบของข้อตกลงเบ้ืองต้นที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลทั้งสองแล้ว 
  ร่างข้อตกลงฉบับน้ีมีสาระสําคัญและหลักการเช่นเดียวกับร่างข้อตกลงว่าด้วยการร่วมผลิต
ปิโตรเลียมระหว่างแหล่งภูมี – ภูมีใต้ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2554  
 
27. เรื่อง ขออนุมัติใช้วิธีอนญุาโตตุลาการในการระงับขอ้พิพาทในข้อตกลงจ้างทีป่รกึษาควบคุมงานก่อสรา้งและ
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการป้องกันอุทกภัยในฝังตะวันออกของแม่น้ําป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้
ความช่วยเหลอืแบบให้เปลา่จากรัฐบาลญีปุ่่น (Japanese Grant Aid) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทในข้อตกลงจ้างที่ปรึกษาและ
สัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการป้องกันอุทกภัยในฝังตะวันออกของแม่นํ้าป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Flood 
Prevention Project of East Side of the Pasak River in Ayutthaya) ก่อนการลงนาม ตามท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กษ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
  1. รัฐบาลไทย โดยสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมชลประทาน 
และกรมทรัพยากรนํ้าได้ลงนามในบันทึกการหารือ (Record of Discussions) กับรัฐบาลญี่ปุ่น โดยองค์การความ
ร่วมมือระหว่างประเทศของญ่ีปุ่น (Japan International Cooperation Agency: JICA) เมื่อวันที่ 13 มกราคม 
2555 สําหรับโครงการ “Project for Comprehensive Flood Management Plan for the Chao Phraya River 
Basin” ซึ่งตามบันทึกข้อตกลงมีขอบข่ายโครงการโดยสรุป ดังน้ี 
   1.1 การวางแผนบริหารจัดการนํ้าท่วมที่มีสาเหตุจากสภาวะความเปลี่ยนแปลงของอากาศ
และการพัฒนาที่ดิน โดยแบ่งเป็น 2 เรื่อง ได้แก่ 
    1.1.1 การจัดเตรียมแผนทีท่ีจ่ําเป็นเพ่ือใช้ในการทบทวนแผนแม่บทการวางแผน
บริหารจัดการนํ้าท่วมในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ซึ่ง JICA ได้เคยศึกษาไว้ เมื่อปี ค.ศ. 1999 (พ.ศ. 2542) 
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    1.1.2 ทบทวนแผนบูรณาการการลดผลกระทบจากนํ้าท่วมในลุ่มนํ้าเจ้าพระยา 
   1.2 การออกแบบหรือกําหนดรูปแบบโครงการให้ความช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาล
ญี่ปุ่น (Japanese Grant Aid) เพ่ือป้องกันภัยพิบัติและการบูรณะฟ้ืนฟู 
   1.3 ปรับปรุงระบบการจัดการนํ้าท่วมและเพ่ิมขีดความสามารถของระบบการจัดการนํ้า
ท่วมในลุม่นํ้าเจ้าพระยา 
  2. การดําเนินโครงการโดยใช้เงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นตามข้อ 1.2 กรม
ชลประทานได้จัดทําข้อเสนอการขอรับเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าไปยัง JICA สําหรับโครงการป้องกันอุทกภัยในฝั่ง
ตะวันออกของแม่นํ้าป่าสัก จงัหวัดพระนครศรีอยุธยา (Flood Prevention Project of East Side of the Pasak 
River in Ayutthaya) และทาง JICA ได้ตอบรับข้อเสนอแล้ว ต่อมาผู้แทนรัฐบาลไทยโดยผู้อํานวยการสํานักงานความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ และผู้แทนรัฐบาลญี่ปุ่นโดยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่น
ประจําประเทศไทย ได้ลงนามในหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Notes) และบันทกึการหารือ (Record of 
Discussions) เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 พร้อมทั้งได้มอบอํานาจให้กรมชลประทานเป็นผู้ดําเนินการโครงการ
ดังกล่าว โดยมีวงเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าเป็นจํานวนเงิน 2,550,000,000 เยน หรือประมาณ 1,000,000,000 บาท 
  3. กรมชลประทานได้ลงนามในข้อตกลงความช่วยเหลือแบบให้เปล่า (Grant Agreement) กับ
ผู้แทน JICA เพ่ือเริ่มโครงการป้องกันอุทกภัยในฝั่งตะวันออกของแม่นํ้าป่าสัก จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 15 
สิงหาคม 2555 โดยจะต้องมีการจ้างที่ปรึกษาและผู้รับเหมาก่อสร้างจากประเทศญี่ปุ่นเพ่ือมาดําเนินโครงการซึ่งกรม
ชลประทานจะต้องลงนามในข้อตกลงจ้างที่ปรึกษา (Consulting Services Agreement) กับบริษัท CTI 
Engineering International Co.,Ltd. และสัญญาจ้างก่อสร้างกับผู้รับเหมาก่อสร้างจากประเทศญี่ปุ่น แต่การใช้เงิน
ช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่นระบุให้ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาท ซึ่งไม่เป็นไปตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 
  4. เน่ืองจากปัญหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 จึงจะต้องเร่งดําเนินการก่อสร้างประตูระบาย
นํ้าจํานวน 2 แห่ง ได้แก่ ประตูระบายนํ้าคลองกระมัง และประตูนํ้าคลองหันตรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือ
ป้องกันและบรรเทาอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต อันเป็นวัตถุประสงค์หลักของโครงการดังกล่าวและกรม
ชลประทานจะได้ดําเนินโครงการให้แล้วเสรจ็ทันตามเวลาที่กําหนด เน่ืองจากกรอบระยะเวลาในการดําเนินงานที่ระบุ
ไว้ใน Grant Agreement จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 เมษายน 2558 
 
28. เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการลงนามร่าง Memorandum of Association เพื่อจัดต้ังสํานักเลขาธิการ
ถาวร BIMSTEC   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่าง  Memorandum of Association เพ่ือจัดต้ังสํานักเลขาธิการถาวร BIMSTEC  
(Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation)   
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนร่วมลงนามในร่างเอกสารดังกล่าว 
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทยให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
  สําหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และในปีต่อ ๆ ไป ให้ กต. ดําเนินการตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญของร่าง Memorandum of Association มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดตั้งสํานัก
เลขาธิการ BIMSTEC ขึ้นที่กรุงธากา บังกลาเทศ สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี  

1. สํานักเลขาธิการมีบทบาทในการประสานงานและอํานวยความสะดวกในการดําเนินกิจกรรม 
และโครงการต่าง ๆ  และอํานวยการการประชุมต่าง ๆ ของ BIMSTEC  ทั้งน้ี โดยใช้ภาษาอังกฤษในการทํางาน และ
ติดต่อประสานงาน 

2. สํานักเลขาธิการจะประกอบด้วยเลขาธิการ ซึ่งจะทําหน้าที่เป็นหัวหน้าของสํานักเลขาธิการ  
ผู้อํานวยการและเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประเทศสมาชิกจะเสนอช่ือผู้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการและผู้อํานวยการ 
โดยยึดหลักการหมุนเวียนตามลําดับตัวอักษรและมีวาระการดํารงตําแหน่งสามปี  
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3. เลขาธิการมีบทบาทและอํานาจหน้าที่ในการติดต่อประสานงานโดยตรงกับประเทศ 
สมาชิก จัดการประชุม  BIMSTEC จัดทํางบประมาณประจําปี อํานวยความสะดวก และติดตามความคืบหน้าการ
ดําเนินกิจกรรมและโครงการของ BIMSTEC 

4. สํานักเลขาธิการ เลขาธิการ ผู้อํานวยการ ได้รับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันในบังกลาเทศ ตามท่ี 
คณะทูตและผู้แทนทางการทูตได้รับ และตามที่ระบุในความตกลงของประเทศเจ้าภาพที่บังกลาเทศและสํานัก
เลขาธิการได้ข้อสรุปร่วมกัน 

5. งบประมาณประจําปีของสํานักเลขาธิการ 
5.1 ประเทศเจ้าภาพ (บังกลาเทศ) จะจัดหาที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างที่เหมาะสมสําหรับใช้เป็น 

สํานักงาน รับผิดชอบการบํารุงรักษา การปรับปรุงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การตกแต่ง ติดต้ัง และจัดหาสาธารณูปโภค
ขั้นพ้ืนฐานที่จําเป็นในช่วงห้าปีแรก   

5.2 ประเทศสมาชิกจะสนับสนุนงบประมาณของสํานักเลขาธิการตามสัดส่วนการให้เงินสมทบ 
ที่ตกลงกันเป็นครั้งคราวของภาคีโดยเลขาธิการจะเสนองบประมาณประจําปีให้ที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส และที่
ประชุมรัฐมนตรี BIMSTEC พิจารณา 

6. สํานักเลขาธิการจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่นับต้ังแต่วันที่ที่ประชุมรัฐมนตรี BIMSTEC กําหนนด 
แต่งต้ัง 

29.เรื่อง   แต่งต้ัง 
  1. แต่งต้ังข้าราชการ และขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัด
กระทรวงมหาดไทยผู้ครบเกษียณอายุพ้นจากราชการ (เพิ่มเติม) (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายสมหวัง ดํารงพงศาวัฒน์ ผู้อํานวยการสํานัก (ผู้อํานวยการ
เฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา) สํานักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดํารงตําแหน่ง 
วิศวกรใหญ่ (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2555 
ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป และให้พ้นจากตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เน่ืองจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป 
  2. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายวณิชย์ อ่วมศรี ผู้อํานวยการสํานักติดตามและประเมินผลการ
อาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา
เกษตรกรรมและประมง (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
ต้ังแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
   3. แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับแจ้งรายช่ือผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรแีละรัฐสภา (ปคร.) จากรองนายกรัฐมนตรี รฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการต่าง ๆ 
เพ่ิมเติม ดังน้ี  
รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตร/ี

ส่วนราชการ 
รายชื่อ ปคร. 

1. กระทรวงคมนาคม นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธ์ิ 
รองปลัดกระทรวงคมนาคม 

2. กระทรวงพลังงาน นายอธิปัตย์ บํารุง
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน 

3. กระทรวงวัฒนธรรม  ศาสตราจารย์อภินันท์ โปษยานนท์  
รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

4. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  นายนิพนธ์ ฮะกีมี
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  
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5. ราชบัณฑิตยสถาน  นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ 
เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน 

  
   4. แต่งต้ังข้าราชการดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ              
อันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ(นักบริหารระดับสูง) (สํานกังานคณะกรรมการพเิศษเพื่อประสานงานโครงการ     
อันเนื่องมาจากพระราชดําร)ิ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนางสุวรรณา พาศิริ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สาํนักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง   
 
  5. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการองคก์ารส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย จํานวน 4 คน เน่ืองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดสามปีตามวาระ
แล้ว โดยมีรายช่ือดังต่อไปน้ี 1. นายธวัชชัย สําโรงวัฒนา 2. พันเอก นาฬิกอติภัค แสงสนิท 3. นายสรุินทร์      
ประสิทธ์ิหิรัญ 4. นายสมศักย์ ภูรีศรีศักด์ิ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 มกราคม 2555 เป็นต้นไป   
 
  6. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงนิฝาก  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ังนายรังสรรค์ ศรวีรศาสตร์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ           
(ด้านการเงินการคลัง) ในคณะกรรมการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ             
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 8 มกราคม 2555 เป็นต้นไป   
 
  7. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบรหิารระดับสูง (กระทรวง
สาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข                      
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
   1. นายสุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายสุวัช เซยีศิริวัฒนา รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสขุภาพ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง   
 
 8. คําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตร ีที่ 7/2556 เรือ่ง  มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี 
ปฏิบัติหนา้ที่ประธานกรรมการ  ในคณะกรรมการตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี และมอบอํานาจตามกฎหมาย 
เพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที ่  7/2556 เรื่อง  มอบหมายและมอบ
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ  ในคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
และมอบอํานาจตามกฎหมาย เพ่ิมเติม ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  
  ตามท่ีได้มคีําสัง่สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 269/2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555  มอบหมายและ
มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ กรรมการ ในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และมอบอํานาจตาม
กฎหมาย  และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่313/2555 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  มอบหมายและมอบอํานาจให้
รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการท่ีจัดต้ังขึ้นตามกฎหมาย เพ่ิมเติม น้ัน 
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  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545  
มาตรา 11 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534   ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550  
นายกรัฐมนตรจีึงมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรฐัมนตร ี(นายพงศเ์ทพ เทพกาญจนา) ปฏิบัติหน้าที่
ประธานกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี และมอบอํานาจตามกฎหมาย เพิ่มเติม  
ดังต่อไปน้ี 
 1. การมอบหมายและมอบอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

  - คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
 2. การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน และการดําเนินคดีปกครอง 
รวมท้ังลงนามมอบอํานาจให้พนักงานอัยการดําเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีในการสั่งการตาม
กฎหมายดังกล่าว 
 3. การสั่งการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  และการสั่งการ
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู ซึ่งเรื่องอยู่ระหว่างการดําเนินการตามกฎหมายและการดําเนินคดีปกครอง  
รวมท้ังลงนามมอบอํานาจให้พนักงานอัยการดําเนินคดีปกครองกรณีที่มีการฟ้องนายกรัฐมนตรีในการสั่งการตาม
กฎหมายดังกล่าว 
  ทั้งน้ี   ต้ังแต่วันที่  3  มกราคม  2556  เป็นต้นไป 

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