
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/1044                        วันท่ี  12  ธันวาคม 2555 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2555 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 7 เรื่อง ขอขยายทนุเรือนหุน้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  และให้กระทรวงการคลัง 
(ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสําคัญของเรื่อง กค. รายงานว่า 
  1. กค. โดย ธ.ก.ส. ได้จัดทําข้อมูลเก่ียวกับแผนการดําเนินงานของ ธ.ก.ส. รองรับการขยาย 
ทุนเรือนหุ้นที่เพ่ิมขึ้น รวมทั้งข้อมูลผลประกอบการของ ธ.ก.ส. ที่แยกชัดเจนระหว่างผลประกอบการที่เกิดจากการ
ดําเนินโครงการตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาลและที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ รวมท้ังแนวทางในการ
ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ ธ.ก.ส. เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตร ี
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 แล้ว 
  2. เน่ืองจาก ธ.ก.ส. มีทุนเรือนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้ว ณ สิ้นปีบัญชี 2554 (ณ วันที่  
31 มีนาคม 2555) จํานวน 49,243,860,300 บาท และตามมติที่ประชุมใหญ่สามญัของผู้ถือหุ้น ครั้งที ่47  
ประจําปีบัญชี 2554 ของ ธ.ก.ส. เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลจํานวน 1,846,638,063.75 บาท ให้แก่ผู้ถอืหุ้นซึ่งเป็น
ส่วนของ กค. จํานวน 1,842,787,316.25 บาท ประกอบกับในปีงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 ธ.ก.ส. ได้รับ
งบประมาณเพ่ิมทุนจํานวน 750,000,000 บาท จึงจําเป็นต้องขยายทุนเรือนหุ้นจากจํานวน 50,000,000,000 บาท 
เป็นจํานวน 60,000,000,000 บาท เพ่ือรองรับการดําเนินการดังกล่าว 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 18 เรือ่ง การบริจาคข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลอืผู้ประสบภัยพิบัติ 

ในประเทศฟิลปิปินส ์
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีพิจารณาการบริจาคข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศฟิลิปปินส์ ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ แลว้มีมติอนุมัติการบริจาคข้าวสารตาม
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกในสต็อกของรัฐบาลให้แก่ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นชนิดข้าวขาว 5% ปีการผลิตนาปรัง 
2555 ปรมิาณ 500 ตัน 
 
 
 
 

/ความเร่งด่วน.... 
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  ความเร่งด่วนของเรื่อง 
  การให้ความช่วยเหลือประเทศฟิลิปปินส์นับว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบ 
ภัยพิบัติซึ่งจนถึงขณะน้ียังมีจํานวนผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งยังมีความขาดแคลนเคร่ืองอุปโภคบริโภค 
และเวชภัณฑ์เป็นจํานวนมาก ดังน้ันการบริจาคข้าวสารเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศฟิลิปปินส์ 
นับว่าเป็นวิธีหน่ึงที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวและเป็นการแสดงถึงการมีไมตรีจิตที่ดีของประเทศไทย 
ต่อประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะมิตรประเทศในอาเซียนด้วยกัน นอกจากน้ียังเป็นการให้ความช่วยเหลือ 
ด้านมนุษยธรรมให้แก่ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศลูกค้าข้าวที่สําคัญของไทยที่มีการซื้อข้าวไทยมาเป็นระยะเวลานาน 
ทั้งในรูปแบบรฐัต่อรัฐ (G to G) และเอกชนต่อเอกชน 
  สาระสําคัญและข้อเท็จจริง 
  ในช่วง 5 ปีที่ผา่นมา รัฐบาลไทยได้มีการบริจาคข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
แก่ประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ดังน้ี 

1. สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและอุทกภัย
ปริมาณ 1,000 ตัน เมื่อปี 2550 
  2. บังคลาเทศ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนซีดร์ปริมาณ 1,000 ตัน เมื่อปี 2550 
  3. ฟิลิปปินส์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่นกฤษณาปริมาณ 620 ตัน เมื่อปี 2553 
  4. สาธารณรัฐเฮติ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวปริมาณ 20,000 ตัน              
เมื่อปี 2553 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

แต่งตั้ง 
วาระที่ 19 เรือ่ง แต่งต้ัง 
ข้อที่ 3 แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายชูชาติ ฉุยกลม ผู้เช่ียวชาญ 
ด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ กรมชลประทาน ให้ดํารงตําแหน่ง  
วิศวกรใหญ่ ทีป่รึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและโครงการ) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ กรมชลประทาน 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ 12 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งน้ี นายชูชาติ ฉุยกลม ได้โอนไปบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ 
ตําแหน่งที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ สํานักราชเลขาธิการ 
ต้ังแต่วันที่ 27 กันยายน 2555 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทั้งน้ี  กลุม่ประสานราชการได้รวบรวมสรุปผล มติ ครม.ขา้งต้นรวมถึงรายละเอียด 
ทุกวาระการประชุมฯ ไว้ที่ website กลุ่มประสานราชการ  (เข้าทาง      เว็บไซด์ของหน่วยงาน          
กลุ่มประสานราชการ เลือกเมนูฟังมติ ครม.)  ซึ่งหน่วยงานในสังกัด  สามารถใช้ประโยชน์โดยเข้าสืบค้น
ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกโอกาส 
 
 
 
 
 

/จึงเรียนมา... 
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วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ-สังคม 7 ขอขยายทุนเรือนหุ้นของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต่างประเทศ 18 การบริจาคข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในประเทศฟิลิปปินส์
แต่งต้ัง 19 ข้อท่ี 3 แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 11 ธันวาคม 2555

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันที่ 11 ธันวาคม  2555          
                                                                                                                                             
 วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   
นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากน้ัน นายทศพร เสรีรักษ์  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา    
รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าว ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 

กฎหมาย 
 1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..)  
   พ.ศ. .... (การดําเนินคดีแบบกลุ่ม)  
 2.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และ 
   การศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ .ศ . . . . . 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม
 4.  เรื่อง  เป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2556 
 5.  เรื่อง  ขออนุมัติกู้เงินตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ระยะที่ 10 ของการรถไฟ
   แห่งประเทศไทย  
 6.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
 7.  เรื่อง  ขอขยายทุนเรือนหุ้นของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
 8.  เรื่อง   รายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือ 
   ภาคอุตสาหกรรม    
 9.  เรื่อง  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม  
   สําหรับผู้ที่ทรพัย์สินเสียหาย จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2548 – 2553)  
 10.  เรื่อง  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลัก
   มนุษยธรรมสําหรับผู้ที่ถูกดําเนินคดีจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง  
   (พ.ศ. 2548 - 2553) 
 11.  เรื่อง   ขออนุมัติขยายเวลาการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ               
   พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจาก
   อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 12.  เรื่อง   การบูรณาการงบประมาณและการจัดทําแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดปี 
   พ.ศ. 2556 
 13.  เรื่อง    แนวทางการจัดอัตรากําลังและการบริหารจัดการในภารกิจบริการด้านสุขภาพ 

ต่างประเทศ
 
 14.  เรื่อง  การให้สิทธิพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JBIC)  
 15.  เรื่อง  กรอบการเจรจาการจัดทําข้อตกลงเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้ 
   กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาล และการค้า (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป 
   (EU) 
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 16.  เรื่อง  การลงนามร่างแก้ไขเอกสารสญัญา (Financing Agreement) ความร่วมมือด้านทรัพย์สิน
   ทางปัญญาประชาคมยุโรป-อาเซียน ระยะที ่3 (ECAP III)   
 17.  เรื่อง  ความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนไทย-มาเลเซีย 
 18.  เรื่อง  การบริจาคข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศฟิลิปปินส์ 

แต่งต้ัง
 19.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
 1.   การแต่งต้ังกงสุลใหญ่สหรฐัอเมริกาประจําจังหวัดเชียงใหม่  
 2.   ขออนุมัติการแต่งต้ัง นายจักริน วังวิวัฒน์ ดํารงตําแหน่งกงสุลกิตติมศักด์ิแคนาดา  
  ประจําจังหวัดเชียงใหม่  
 3.    แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
  (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
 4.  แต่งต้ังประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ 
  องค์การตลาด 
 5.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
 6.  การต่อเวลาการดํารงตําแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของเลขาธิการ ก.พ.ร.                 
  (สํานักนายกรัฐมนตรี)   

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

 
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 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....            
(การดําเนินคดีแบบกลุ่ม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดําเนินคดีแบบกลุ่ม)  ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ   และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแจ้งว่าเน่ืองจากร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ((ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การดําเนินคดีแบบกลุ่ม) มีสาระสําคัญเป็นการกําหนดมาตรการ
เพ่ือคุ้มครองผู้ด้อยโอกาสทางสังคมและผู้ได้รับความเสียหายเพียงเล็กน้อยแต่มีจํานวนบุคคลท่ีได้รับความเสียหายใน
มูลคดีเดียวกันเป็นจํานวนมาก ให้ได้รับการเยียวยาแก้ไขได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว และประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินคดี อีกทั้งเป็นมาตรการที่ทําให้การดําเนินคดีในมูลคดีอย่างเดียวกันได้รับผลเป็นอย่างเดียวกัน อันเป็น
มาตรการในการอํานวยความยุติธรรมให้ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดบทนิยามคําว่า “การดําเนินคดีแบบกลุ่ม” หมายความว่า การดําเนินคดีที่ศาลอนุญาตให้
เสนอคําฟ้องต่อศาลเพ่ือให้ศาลมีคําพิพากษาแสดงสิทธิของโจกท์และสมาชิกกลุ่ม (ร่างมาตรา 222/1) 
  2. คดีแบบกลุ่ม ได้แก่ คดีละเมิด คดีผิดสัญญา และคดีเรียกร้องสิทธิตามกฎหมายต่าง ๆ และ           
เป็นคดีที่มีสมาชิกกลุ่มจํานวนมาก (ร่างมาตรา 222/5) 
  3. กําหนดให้คําฟ้องของโจกท์และกลุ่มบุคคลต้องมีสภาพแห่งข้อหาและคําบังคับที่มีลักษณะ
เดียวกัน (ร่างมาตรา 222/7) 
  4. คําสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้มีการดําเนินคดีแบบกลุ่มอาจอุทธรณ์ไปยังศาลฎีกาได้ (ร่างมาตรา 
222/9) 
  5. กําหนดให้โจทก์ต้องมีส่วนได้เสีย รวมตลอดทั้งมีการได้มาซึ่งสิทธิการเป็นสมาชิกกลุ่ม                
ตามข้อกําหนดของประธานศาลฎีกา (ร่างมาตรา 222/9 (5)) 
  6. ให้ศาลส่งคําบอกกล่าวคําสั่งอนุญาตให้มีการดําเนินคดีแบบกลุ่มให้สมาชิกกลุ่มทราบ และ
ประกาศทางหนังสือพิมพ์รายวันที่แพร่หลายเป็นเวลา 3 วันติดต่อกัน (ร่างมาตรา 222/12) 
  7. สมาชิกกลุ่มมีสิทธิออกจากการเป็นสมาชิกกลุ่มได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือย่ืนต่อศาล 
(ร่างมาตรา 222/13) 
  8. กําหนดให้สมาชิกกลุ่มมีสิทธิเข้าฟังการพิจารณาคดี ขอตรวจเอกสารและคัดสําเนาเอกสาร จัดหา
ทนายคนใหม่ และร้องขอเข้าแทนที่โจกท์ (ร่างมาตรา 222/14) 
  9. กําหนดให้ศาลมีอํานาจยกเลิกคําสั่งการดําเนินคดีแบบกลุ่ม ในกรณีที่การดําเนินคดีแบบกลุ่มจะ
ไม่คุ้มครองหรือเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มอย่างเพียงพอ หรือไม่มีความจําเป็นที่จะดําเนินคดีแบบกลุ่มอีกต่อไป 
(ร่างมาตรา 222/16) 
  10. กําหนดให้ในกรณีที่จําเลยขาดนัดย่ืนคําให้การหรือขาดนัดพิจารณา ศาลจะมีคําพิพากษาหรือ
คําสั่งช้ีขาดให้โจกท์ชนะคดีโดยจําเลยขาดนัดย่ืนคําให้การหรือขาดนัดพิจารณามิได้ แต่ให้ศาลสืบพยานหลักฐานโจทก์
ไปฝ่ายเดียว และศาลอาจเรียกพยานหลักฐานอ่ืนมาสืบได้เองตามที่เห็นว่าจําเป็นเพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรม 
(ร่างมาตรา 22/19) 
  11. กําหนดให้ศาลมีอํานาจเชิญผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญมาให้ความเห็นเพ่ือประกอบการ
พิจารณาคดีได้ (ร่างมาตร 222/20) 
  12. กําหนดให้คู่ความอาจเสนอบันทึกถ้อยคํายืนยันข้อเท็จจริงหรือความเห็นของผู้ที่ตนประสงค์จะ
อ้างเป็นพยานแทนการซักถามต่อหน้าศาลได้ (ร่างมาตรา 222/21)  
  13. กําหนดให้คําพิพากษาของศาลผูกพันคู่ความและสมาชิกกลุ่ม และโจทก์มีอํานาจดําเนินการ
บังคับคดีแทนสมาชิกกลุ่ม (ร่างมาตรา 222/35) 
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  14. กําหนดให้คําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลในการดําเนินคดีแบบกลุ่มให้อุทธรณ์ไปยังศาลฎีกา
ภายในหน่ึงเดือนนับแต่วันที่ได้อ่านคําพิพากษาหรือคําสั่งน้ัน (ร่างมาตรา 222/45)  
 
 2. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ และการศึกษา        
ตามอัธยาศัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษา           
นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  และให้ดําเนินการต่อไปได้  โดยมอบให้กระทรวงศึกษาธิการรับข้อสังเกตของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 8) ไปดําเนินการด้วย ดังน้ี  

1. การดําเนินการเทียบระดับ ให้สํานักงานการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และหน่วยงานกลางทาง 
การศึกษาที่เก่ียวข้องร่วมกันจัดทํามาตรฐานการเรียนรู้ระดับการศึกษาและเครื่องมือวัดผลและประเมินผลที่ไม่ตํ่ากว่า
มาตรฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  นอกจากน้ี  สมควรให้หน่วยงานกลางทางการศึกษาที่มีภารกิจ
เก่ียวข้องกับเรื่องมาตรฐานและคุณภาพทางการศึกษา เช่น สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
เป็นผู้จัดทดสอบคุณภาพของผู้ที่ผ่านการเทียบระดับตามร่างกฎกระทรวงฉบับน้ีเป็นระยะ ๆ ด้วย  

2. สมควรแก้ไขระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการประเมินเทียบระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
และการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ระดับตํ่ากว่าปริญญา  พ.ศ. 2551 เพ่ือรองรับการดําเนินการเทียบระดับให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ที่ได้กําหนดขึ้นสําหรับการขอเทียบระดับการศึกษาตามร่างกฎกระทรวงฉบับน้ี   
 
3. เ รื่ อ ง  ร่ า งพระราชกฤษ ฎีกา จัด ต้ั งสํ านั ก ง านพัฒนาพิ ง คนคร  (องค์ ก า รมหาชน )  พ .ศ .  . . . . 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้มีการจัดต้ังสํานักงานพัฒนาพิงคนครข้ึนเป็นองค์การมหาชนตามกฎหมายว่าด้วย
องค์การมหาชน 
  2.กําหนดการจัดต้ัง วัตถุประสงค์ และอํานาจหน้าที่ของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
(หมวด 1)  
  3. กําหนดลักษณะของทุน รายได้และทรัพย์สินในการดําเนินกิจการ (หมวด 2) 
  4. กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหารพัฒนาพิงคนคร เพ่ือบริหารและดําเนินกิจการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ (หมวด 3) 
  5. กําหนดผู้ปฏิบัติงานของสํานักงาน (หมวด 4) 
  6. กําหนดลักษณะการจัดทําการบัญชี การตรวจสอบ และการประเมินผลงาน (หมวด 5) 
  7. กําหนดให้รัฐมนตรีมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงานให้เป็นไปตาม
กฎหมาย (หมวด 6)  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
4. เรื่อง เป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2556 
  คณะรัฐมนตรพิีจารณาเป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2556 แลว้มีมติอนุมัติเป้าหมายของ
นโยบายการเงินประจําปี 2556 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  
  ทั้งน้ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (กค.) รายงานว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะ
คณะกรรมการนโยบายการเงินได้เห็นชอบร่วมกันในการเสนอเป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2556 ต่อ
คณะรัฐมนตร ีโดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 

1. กําหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2556 ไว้ที่อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานเฉลี่ยรายไตรมาส
ระหว่างร้อยละ 0.5 – 3.0 ต่อปี เช่นเดียวกับเป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2555 ซึ่งคณะรฐัมนตรีมีมติ
อนุมัติเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2555 
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  2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผูว่้าการธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะประธาน
คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันในการกําหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 
2556 โดยข้อตกลงดังกล่าวมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
   2.1 เป้าหมายของนโยบายการเงิน ประจําปี 25556 
    อัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานเฉลี่ยรายไตรมาสระหว่างร้อยละ 0.5 – 3.0 ต่อปี 
   2.2 การติดตามความเคล่ือนไหวของเป้าหมายของนโยบายการเงิน 
    เพ่ือให้สามารถบรรลุเป้าหมายของนโยบายการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ กค. และ
ธนาคารแห่งประเทศไทยจะจัดให้มีการหารือร่วมกันเป็นประจําทุกไตรมาส และเมื่อมเีหตุจําเป็นอันใดตามท่ีทั้งสอง
หน่วยงานจะเห็นสมควร 
   2.3 การเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานออกนอกเป้าหมาย 
    กรณีอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานเคลื่อนไหวออกนอกช่วงเป้าหมายตามที่ตกลงร่วมกันไว้ 
ให้คณะกรรมการนโยบายการเงินช้ีแจงสาเหตุ แนวทางแก้ไขและระยะเวลาที่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อพ้ืนฐานจะกลับเข้าสู่
ช่วงที่กําหนดไว้โดยเร็ว รวมท้ังให้รายงานความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาเป็นระยะตามสมควร 
   2.4 การแก้ไขเป้าหมายของนโยบายการเงิน 
    ในกรณีทีม่ีเหตุอันสมควรหรือจําเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและ
คณะกรรมการนโยบายการเงินอาจตกลงร่วมกันเพ่ือแก้ไขเป้าหมายของนโยบายการเงินได้ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณา 
 
5. เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินตามมาตรการลดภาระค่าครองชพีของประชาชน ระยะที่ 10 ของการรถไฟแห่ง             
ประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ และให้กระทรวง
คมนาคม (การรถไฟแห่งประเทศไทย) รับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
  ทั้งน้ี  สํานักงบประมาณ เห็นว่า  เน่ืองจากขณะน้ีระยะเวลาได้ล่วงเลยปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
แล้ว ดังน้ัน  เพ่ือประหยัดดอกเบ้ียเงินกู้ จึงเห็นสมควรทีค่ณะรัฐมนตรจีะพิจารณาให้การรถไฟแห่งประเทศไทยชะลอ
การกู้เงินดังกล่าว โดยอนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทยโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 จากแผนงานบริหารจัดการหน้ีภาครัฐ โครงการชําระหน้ีเงินกู้เพ่ือชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไป
จากการดําเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่ายเดินทางโดยรถไฟช้ัน 3 ในวงเงิน 458,000,000 บาท  เป็นแผนงาน
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการชดเชยรายได้ค่าโดยสารที่ขาดหายไป จากการดําเนินการตามมาตรการลดค่าใช้จ่าย
เดินทางโดยรถไฟช้ัน 3 ในวงเงิน 458,000,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตามมาตรการลดภาระค่า
ครองชีพของประชาชนโดยให้ขอตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณต่อไป 
 
6. เรื่อง ขอรบัการสนับสนนุงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
  คณะรัฐมนตรพิีจารณาเรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ แลว้มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เป็นเงิน 66,000,000 บาท เพ่ือ
เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบ้ิลแคป หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน จํานวน 33 คัน 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันปราบรามผู้กระทําผิดในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน ซี่งผู้ปฏิบัติงานหลักส่วนใหญ่เป็นตํารวจช้ันผู้น้อย อีกทัง้เพ่ือลดการ
สูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล หน่วยปฏิบัติจําเป็นต้องมีครุภัณฑ์ 
อาวุธยุทโธปกรณ์ เครื่องมืออุปกรณ์พิเศษที่ทันสมัยก้าวทันเทคโนโลยีที่เหล่าประเทศช้ันนําของโลกใช้งานไว้ประจํา
กายและประจําหน่วย สําหรับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเพียงพอต่อความต้องการในการรักษาความสงบเรียบร้อยแก่
ประชาชนและเสริมสร้างความมั่นคงใหแ้ก่รฐั 
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  2. การจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบ้ิลแคป หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคนั เป็น
อุปกรณ์อย่างหน่ึงที่มีความจาํเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตช. จึงเสนอขอรับการสนับสนุน
งบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เป็นเงิน 420,000,000 บาท สําหรับจัดหา
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบ้ิลแคป หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน จํานวน 210 คัน เพ่ือแจกจ่ายให้กับ
หน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  3. สํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาเห็นว่า เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันปราบปรามผู้กระทําผดิในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และลดการบาดเจ็บและสูญเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่
ตํารวจ เห็นสมควรที่นายกรัฐมนตรีจะพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น เป็นเงิน 66,000,000 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา
รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบ้ิลแคป ขับเคลือ่น 4 ล้อ หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน จํานวน 33 คัน เพ่ือ
ทดแทนรถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุนที่มีอายุการใช้งาน 8 ปีขึ้นไป จํานวน 27 คัน และรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายจาก
การปฏิบัติภารกิจ จํานวน 6 คัน สําหรับส่วนรถยนต์ที่เหลอือีก จํานวน 177 คัน ขอให้ ตช. เสนอขอต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป 
 
7. เรื่อง ขอขยายทุนเรือนหุน้ของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  และให้กระทรวงการคลัง (ธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์) รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กค. รายงานว่า 
  1. กค. โดย ธ.ก.ส. ได้จัดทําข้อมูลเก่ียวกับแผนการดําเนินงานของ ธ.ก.ส. รองรับการขยายทุนเรือน
หุ้นที่เพ่ิมขึ้น รวมท้ังข้อมูลผลประกอบการของ ธ.ก.ส. ที่แยกชัดเจนระหว่างผลประกอบการที่เกิดจากการดําเนิน
โครงการตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาลและที่เกิดจากการดําเนินธุรกิจปกติ รวมท้ังแนวทางในการปรับปรุง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ ธ.ก.ส. เพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 17 
กรกฎาคม 2555 แล้ว 
  2. เน่ืองจาก ธ.ก.ส. มีทุนเรือนหุ้นที่ออกและเรียกชําระแล้ว ณ สิ้นปีบัญชี 2554 (ณ วันที่ 31 
มีนาคม 2555) จํานวน 49,243,860,300 บาท และตามมติที่ประชุมใหญ่สามญัของผูถ้ือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจําปีบัญชี 
2554 ของ ธ.ก.ส. เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลจํานวน 1,846,638,063.75 บาท ให้แก่ผู้ถอืหุ้นซึ่งเป็นส่วนของ กค. 
จํานวน 1,842,787,316.25 บาท ประกอบกับในปีงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556       ธ.ก.ส. ได้รับงบประมาณ
เพ่ิมทุนจํานวน 750,000,000 บาท จึงจําเป็นต้องขยายทุนเรือนหุ้นจากจํานวน 50,000,000,000 บาท เป็นจํานวน 
60,000,000,000 บาท เพ่ือรองรับการดําเนินการดังกล่าว 
   
8. เรื่อง  รายงานผลการดําเนนิงานตามนโยบายสาํคญัของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม    
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานผลการดําเนินงานตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลและการให้ความ
ช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรม   ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ   

กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐบาล และการ
ให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย ดังน้ี 

1.  การช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดงาน OUTLET เพ่ือประชาชน “มหกรรมสินค้าช่วยค่าครองชีพ ส่ง

ตรงจากโรงงาน”  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จํานวน 4 ครั้ง  ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร  นครราชสีมา  เชียงใหม่ 
และประจวบคีรีขันธ์  โดยจําหน่ายสินค้าอุปโภค - บริโภค ในราคาถูกกว่าท้องตลาด 20 - 50%  เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากค่าครองชีพที่สูงขึ้น มีประชากรเข้าร่วมซื้อสินค้าในงานรวม 242,021 คน มี
ยอดขายสินค้ารวมทั้งสิ้น 62,009,735 บาท 
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2. การดํา เนินการฟื ้นฟู เยียวยานิคมอุตสาหกรรม  เขตประกอบการอุตสาหกรรม     
และสวนอุตสาหกรรม 7 แห่ง ที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี ขณะน้ีมี
โรงงานประกอบกิจการแล้ว 684 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.53 ของโรงงานทั้งหมด 839 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 
ตุลาคม 2555) 

3. การดําเนินการฟื้นฟูโรงงานขนาดใหญ่ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่
ประสบอุทกภัย ซึ่งต้ังอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม ขณะน้ีมีโรงงาน สถานประกอบการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดดําเนินการแล้ว 7,886 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.84 ของสถานประกอบการทั้งหมด 
7,899 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2555) 

4. โครงการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย 
กระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย 

จํานวน 8 โครงการ เป็นเงิน 706.7502 ล้านบาท  มีผลการดําเนินการในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 91.88 และ             
มี 7 โครงการ ที่ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว ได้แก่ 

4.1 โครงการจัดต้ังศูนย์พักพิงอุตสาหกรรม 
4.2 โครงการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และกากอุตสาหกรรม ใน

สถานประกอบการที่ประสบอุทกภัย 
4.3 โครงการตรวจสอบคุณภาพนํ้า ดิน และสารปนเป้ือนของสารพิษอุตสาหกรรม ใน

สถานประกอบการทั้งในและนอกนิคม 
4.4 โครงการศูนย์สารพัดช่างเพ่ือการฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัย 
4.5 โครงการฟ้ืนฟูซ่อมแซมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมทีไ่ด้รับความเสยีหายจาก

อุทกภัย 
4.6 โครงการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ประสบอุทกภัย 
4.7  โครงการคลินิกอุตสาหกรรมเพ่ือการฟ้ืนฟูสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม             

ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกระทรวงอุตสาหกรรม 
5. มาตรการส่งเสริมการลงทุน 

กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือสําหรับผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัย 

5.1 เพ่ิมสิทธิประโยชน์หรือยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากร และค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการ
โรงงานให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 

5.2 อนุมัติว ีซ ่าและใบอนุญาตทํางานแก่บริษัท จํานวน 226 บริษัท จํานวนคนต่างชาติ              
จํานวน 861 คน 

5.3 การอนุญาตให้ส่งออกเครื่องจักรและวัตถุดิบไปต่างประเทศ และการย้ายเครื่องจักรและ
วัตถุดิบไปต่างประเทศ หรืออยู่นอกโครงการเป็นการช่ัวคราว จํานวน 515 โครงการ 

5.4 ลงพ้ืนที่เพ่ือให้คําปรึกษาแนะนําผู้ประกอบการ ในการขออนุญาตและประสานหน่วยงาน
ราชการ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนในการประกอบกิจการ โดยมีการเข้าเยี่ยมโรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับความ
เสียหาย 

6. ความก้าวหน้าการก่อสร้างเขื่อน นิคมอุตสาหกรรม เขตประกอบการอุตสาหกรรม และ
สวนอุตสาหกรรม ได้ดําเนินการก่อสร้างเขื่อนทั้งหมด 6 แห่ง และนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้มีการซ้อม
แผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุอุทกภัย เมื่อวันที่ 26 - 28 กันยายน 2555 
   
9. เรื่อง ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม สําหรับผูท้ี่
ทรัพย์สินเสียหาย จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2548 – 2553)  
  คณะรัฐมนตรพิีจารณาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลัก
มนุษยธรรม สาํหรับผู้ที่ทรัพย์สินเสียหาย จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2548 – 2553) ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตาม
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) เสนอแล้ว มี
มติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว ดังน้ี  
  1. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการใหค้วามช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม 
สําหรบัผูท้ี่ทรพัย์สนิเสียหาย จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2548 – 2553) 
  2. เห็นชอบให้ประกาศรายชือ่ผู้ที่ทรพัย์สนิเสียหาย จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 
2548 – 2553) ที่ได้มีการลงทะเบียนไว้แล้ว และหากมีผู้ได้รับผลกระทบที่ยังไม่ปรากฏรายช่ือตามข้อมูลดังกล่าว 
และผู้ได้รับผลกระทบรายน้ันประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเยียวยา ให้พิจารณาดําเนนิการช่วยเหลือเยียวยาด้าน
การเงนิตามหลักมนุษยธรรมเป็นรายกรณีด้วยความเหมาะสมตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกําหนดต่อไป 
  3. มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ดําเนินการจ่าย
เยียวยาและเป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณกรณีทรัพย์สินเสียหายในพ้ืนที ่
  4. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น ในวงเงิน 2,000 ล้านบาท เพื่อเปน็คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการเก่ียวกับการช่วยเหลอื
เยียวยาและคา่ใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่เกิดขึน้ตามความจําเปน็และเหมาะสม โดยให้กรุงเทพมหานคร หรือ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปน็หน่วยเบิกจ่ายงบประมาณและขอทาํความตกลงกับสํานักงบประมาณ 
(สงป.) ตามแต่กรณีต่อไป 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  ปคอป. รายงานว่า ในการประชุม ปคอป. ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบ
ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี สรปุดังน้ี  
  1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมสําหรับผู้ที่
ทรัพย์สินเสียหาย จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2548 – 2553) โดยให้ผู้เป็นเจ้าของ หรือมีกรรมสิทธ์ิ 
หรือมีสิทธิในสงัหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ซึ่งได้รับความเสียหายทั้งหมดหรือบางส่วนอันเป็นผลโดยตรงมาจาก
เหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2548 – 2553) ทีไ่ด้มีการลงทะเบียนไว้แล้ว ถอืเป็นผู้มีสิทธ์ิได้รับเงินเยียวยา
ในอัตราเงินเยียวยาที่กําหนดตามระดับมูลค่าความเสียหาย โดยจําแนกระดับมูลค่าความเสียหายสําหรบัคํานวณอัตรา
เงินเยียวยา เป็น 8 ระดับ ได้แก่ (1) น้อยกว่า 1 แสนบาท (2) ต้ังแต่ 1 แสน – 5 แสนบาท (3) มากกว่า 5 แสน – 1 
ล้านบาท (4) มากกว่า 1 – 2 ล้านบาท (5) มากกว่า 2 – 3 ล้านบาท (6) มากกว่า 3 – 4 ล้านบาท (7) มากว่า 4 – 5 
ล้านบาท และ (8) มากกว่า 5 ล้านบาท สําหรับระดับมูลค่าความเสียหายมากกว่า 5 ล้านบาท ได้กําหนดให้ค่าเฉลี่ย
มูลค่าความเสยีหายเป็น 5 ล้านบาท และกาํหนดกรอบอัตราเงินเยียวยาในสัดส่วนร้อยละ 40 ของค่าเฉล่ียมูลค่าความ
เสียหายในแต่ละระดับตามฐานข้อมูลผู้ได้รบัผลกระทบที่ได้มีการลงทะเบียนไว้แล้ว โดยกําหนดอัตราเงินเยียวยาสูงสุด
ซึ่งผู้ที่ทรัพย์สนิเสียหายมีสิทธิได้รับในวงเงินไม่เกินจํานวน 2 ล้านบาทต่อราย 
  ทั้งน้ี ให้นําจํานวนเงินช่วยเหลือหรือชดเชยอ่ืน ๆ จากภาครัฐทั้งหมดอันเน่ืองมาจากมูลเหตุหรือ
ความเสียหายเช่นเดียวกันกับการช่วยเหลือเยียวยาคร้ังน้ี ที่ผู้มีสทิธิได้รับเงินเยียวยาได้รับไปแล้วมาหกัออกจากจํานวน
เงินเยียวยาที่จะได้รับในคร้ังน้ี 
  2. ให้ประกาศรายช่ือผู้ที่ทรัพย์สินเสียหาย จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2548 – 
2553) ที่ได้มีการลงทะเบียนไว้แล้ว ซึ่งจะอาศัยเป็นฐานข้อมูลในการดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลัก
มนุษยธรรมในคร้ังน้ี ในสาธารณะทราบโดยทั่วกัน หากมีผูไ้ด้รับผลกระทบที่ยังไม่ปรากฏรายช่ือตามข้อมูลดังกล่าว 
และผู้ที่ได้รับผลกระทบรายน้ันประสงค์ขอรับความช่วยเหลือเยียวยา ใหพิ้จารณาดําเนินการช่วยเหลือเยียวยาด้าน
การเงินตามหลักมนุษยธรรมเป็นรายกรณีด้วยความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดต่อไป 
  
10. เรื่อง ข้อเสนอแนะเก่ียวกับหลักเกณฑ์และวิธีการใหค้วามช่วยเหลอืเยียวยาด้านการเงนิตามหลักมนุษยธรรม
สําหรบัผูท้ี่ถูกดําเนนิคดีจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2548 - 2553) 
  คณะรัฐมนตรพิีจารณาเรื่อง ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยา
ด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมสําหรับผูท้ีถู่กดําเนินคดีจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2548 - 2553) 
ตามท่ี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตาม
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) เสนอแล้ว มี
มติเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าว ดังน้ี  
  1. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรมสําหรับ
ผู้ที่ถูกดําเนินคดีจากเหตุการณ์การชุมนุมททางการเมือง (พ.ศ. 2548 - 2553) 
  2. เห็นชอบการประมาณการผู้ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมืองต้ังแต่
เหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพ่ือประชาธิปไตย ประมาณปลายปี พ.ศ. 2548 จนถึงเหตุการณ์ความ
รุนแรงเมื่อเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2553 จํานวน 500 ราย และประมาณการงบประมาณในวงเงิน 300 
ล้านบาท และอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นต่อไป 
  3. มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เป็นผู้ดําเนินการจ่ายเงิน
เยียวยาและเป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  ปคอป. รายงานว่า ปคอป. ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี 10 ม.ค. 55 โดยการประชุม ปคอป. 
ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เห็นชอบให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม สําหรับผู้ทีถู่ก
ดําเนินคดีจากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2548 - 2553) โดยกําหนดขอบเขตการให้ความช่วยเหลือ
เยียวยา รวมถึงกรณีพนักงานอัยการมีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีซึ่งยังมิได้ระบุไว้แจ้งชัดตามนัยมติคณะรัฐมนตรี (10 
ม.ค. 55) เพ่ือให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปด้วยความเหมาะสม เป็นธรรม ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบ โดยให้ผูท้ีถู่ก
ดําเนินคดีที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาหรือดําเนินคดีอาญาโดยหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้อง ที่มลูคดีเกิดหรือเก่ียวเน่ืองจาก
เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2548-2553) ซึ่งพ้ืนที่เกิดเหตุเป็นพ้ืนที่ที่มีเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง 
(พ.ศ. 2548-2553) และถูกจาํกัดเสรีภาพตามที่ศาลได้มีหมายควบคุมหรอืหมายขัง หรอืตามที่กฎหมายกําหนด โดย
วิธีการควบคุมหรือคุมขังในเรอืนจํา หรือสถานที่ที่ใช้ควบคมุหรือคุมขังของทางราชการหรือสถานที่ที่ทางราชการหรือ
ศาลกําหนดให้ใช้เป็นสถานทีค่วบคุมหรือคมุขัง ซึ่งพนักงานอัยการทีคําสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดี หรือศาลมีคําสั่ง/คํา
พิพากษาถึงที่สุด ให้ยกฟ้อง หรือให้จําคุกแต่ถูกควบคุมหรอืคุมขังเกินกว่าระยะเวลาให้จําคุก เป็นผู้มสีิทธิได้รับเงิน
เยียวยา 

2. การประมาณการงบประมาณเบ้ืองต้น โดยอาศัยเทียบเคียงข้อมูลจากผู้ได้รับผลกระทบที่มีผลการ
นําเสนอข้อมูล จํานวน 358 ราย ประกอบกับรายงานของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการ
ปรองดองแห่งชาติเก่ียวกับการดําเนินคดีต่อกลุ่มผู้ชุมนุม มีผู้ต้องหาที่จับกุมได้ 290 คน และคดีวางเพลิง มีผู้ต้องหาที่
จับกุมได้ 144 คน รวมผู้ต้องหาที่จับกุมได้ 434 คน มาเป็นฐานข้อมูลในการประมาณการ แต่เน่ืองจากข้อมูลดังกล่าว
เป็นข้อมูลในเหตุการณ์ระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2553 เท่าน้ัน จึงเห็นว่าควรประมาณการให้มีจํานวน
ครอบคลุมเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (พ.ศ. 2548 – 2553) โดยประมาณการผู้ได้รับผลกระทบ มีจํานวน 
500 ราย และประมาณการงบประมาณในวงเงิน 300,000,000บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ที่เกิดขึ้นตามความจําเป็นและเหมาะสม จํานวน 2,239,300 บาท และคา่ใช้จ่ายในการดําเนินการเกี่ยวกับการ
ช่วยเหลือเยียวยา จํานวน 297,760,700 บาท ได้แก่ 
กรณีมีระยะเวลา 
ควบคุมหรือคมุขัง 

อัตราเงนิช่วยเหลือเยียวยา (บาท) จํานวน 
(ราย) 

ประมาณการ 
ในวงเงิน (บาท) เยียวยา 

ควบคุม/คุมขัง 
เยียวยา 
ด้านจิตใจ รวมประมาณ 

ไม่เกิน 90 วัน ≤37,030 - ≤37,030 250 9,257,500
เกินกว่า 90 วัน 
แต่ไม่เกิน 180 วัน 

≤74,060 750,000 ≤824,060 150 123,609,000

เกินกว่า 180 วัน ≥74,471 1,500,000 ≥1,574,471 100 164,894,200
รวมทั้งสิน้ 500 297,760,700
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  ทั้งน้ี ให้ถือได้ว่ามีการประสานงานระหว่าง สปน. กค. และ สงป. ในการจัดหาวงเงินงบประมาณ
ตามกรอบอัตราเงินช่วยเหลือเยียวยาความเสียหาย เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ ให้ใช้จา่ยเงิน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
ต่อไป 
  3. มอบหมายกรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรมเป็นผู้ดําเนินการจ่ายเงินเยียวยาและ
เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
11. เรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลาการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการคา่ใช้จ่ายในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง                
บูรณาการ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติขยายเวลาการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่าง
บูรณาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จาํนวน 4 รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 14,330,900 บาท ดังน้ี   
  1. ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสนามเซปักตะกร้อ จํานวน 2 สนาม เป็นเงิน 2,500,000 บาท  
  2. ปรับปรุงสนามเบสบอล จํานวน 1 สนา ม เป็นเงิน 4,740,000 บาท  

3. ปรับปรุงอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งทอ  1,100 ตารางเมตร เป็นเงิน 3,639,300 บาท   
4. ปรับปรุงอาคารวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  1 งาน เป็นเงิน 3,451,600 บาท 

 
12. เรื่อง  การบูรณาการงบประมาณและการจัดทําแผนปฏิบัติการพลังแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดปี พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและเห็นชอบตามข้อเสนอของร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง รอง
นายกรัฐมนตร ีผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ดังน้ี  

 1. รับทราบปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างย่ังยืน ปี 2556  
 2. ใหส้่วนราชการที่เก่ียวข้องจัดสรรและตัดโอนงบประมาณลงสู่พ้ืนที่ใหแ้ล้วเสร็จอย่างช้าภายใน

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 และแจ้งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)/สํานักงาน 
ป.ป.ส. ทราบด้วย 
  3. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณานํางบประมาณที่ได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ซึง่รัฐบาลจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) มาใช้ในการสนับสนุนและเสริมการ
ดําเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะการดําเนินโครงการ “ชุมชุนอุ่นใจ
ได้ลูกหลานกลบัคืน” ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน พ้ืนที่แพร่ระบาดทั่วประเทศ 
  4. ให้จังหวัดทุกจังหวัดพิจารณานํางบพัฒนาจังหวัดที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มาใช้ในการ
สนับสนุนและเสริมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด ปี พ.ศ. 2556 โดยเฉพาะการดําเนิน
โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน พ้ืนที่ระบาดทั่วประเทศ 
  5. ให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องและกลไกเฉพาะจัดต้ังขึ้น จัดทําแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด ปี 2556 โดยเฉพาะศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.)/ศูนย์อํานวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอ (ศพส.อ.) ให้กําหนดเป้าหมายในแต่ละแผนงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติดให้แล้วเสร็จอย่างช้าภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 และสง่ให้ ศพส./สํานักงาน ป.ป.ส. ต่อไป 
  6. ให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พัฒนากระบวนการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและพัฒนาระบบ
การติดตามผู้ผ่านการบําบัดรักษาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพ่ือลดอัตราเสพซ้ําให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด  
  7. ให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการผลิตวิทยากรป้องกันฯ ให้
ครบถ้วนตามเป้าหมาย ได้แก่ วิทยากรโครงการการให้การศึกษาเพ่ือต่อต้านการใช้ยาเสพติดในสถานศึกษา (Drug 
Abuse Resistance Education : D.A.R.E. ) วิทยากรพระ วิทยากรครทูหาร วิทยากรตํารวจ วิทยากรที่เป็นครูใน
โรงเรียน และป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง (ระดับช้ัน ป.5 – ป.6) ใหค้รอบคลุมทั่วประเทศ 



 11 

  8. ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
และกรมการพัฒนาชุมชนเป็นเจ้าภาพหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยบูรณาการ
การทํางานร่วมกับ ศพส.จ./ศพส.อ. 
  9. ให้ ศพส.จ./ศพส.อ. ดําเนินการเร่งรัดปฏิบัติการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์เพ่ือจูงใจให้ผูเ้สพเข้า
บําบัดโดยสมัครใจทั่วประเทศ โดยการจัดทําแผนพัฒนาระบบการบําบัดรักษาอย่างครอบวงจร รวมทั้งการเร่งรัดการ
ดําเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ที่มปัีญหายาเสพติดรุนแรง ตามโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” 
ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติรายงานว่า  
  1. รัฐบาลได้ประกาศให้การเอาชนะยาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องร่วมกัน
ดําเนินการให้ประสบผลสําเร็จโดยเรว็ ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด จึงได้มี
คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 154/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554 เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยุติสถานการณ์แพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามต่อความม่ันคงและความสงบสุขของ
ประชาชนและสังคมให้ได้อย่างรวดเร็วและย่ังยืน และคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 155/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน 
2554 เรื่อง จัดต้ังศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) โดยมรีองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจ
เอก เฉลิม อยู่บํารุง) เป็นผู้อํานวยการศูนย์ 
  2. ต่อมา ศพส. ได้มีคําสั่ง ดังน้ี  
   2.1 คําสั่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 23/ 2555 ลงวันที่ 1 
ตุลาคม 2555 กําหนดให้มีปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างย่ังยืน ปี 2556 และให้หน่วยงานท่ีเป็น
ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนจัดทําแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการบูรณาการ
แผนงาน โครงการ งบประมาณ และให้สํานักงาน ป.ป.ส. เป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณาการแผนงาน โครงการ 
งบประมาณ  ในภาพรวมตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  
   2.2 คําสั่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 24/2554 ลงวันที่ 1 
ตุลาคม 2555 เรื่อง โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลบัคืน” ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน สรุป
สาระสําคัญ ดังน้ี 
   จุดมุ่งหมายหลัก 
   (1) ลดปัญหาการค้ายาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในชุมชน 
   (2) ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยนําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเข้ารับการ
บําบัดรักษาให้มากที่สุด 
   (3) เฝ้าระวังและติดตาม ช่วยเหลือดูแลผูผ้า่นการบําบัดรักษาให้มีอาชีพ การงาน การศึกษา 
และไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ้าํ 
   (4) คนในชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมทีส่่งผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
   (5) ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดได้ 
   เป้าหมาย พ้ืนที่ปฏิบัติการ 12 พ้ืนที่ 

 2.3 คําสั่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 25/2555 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 
2555 เรื่อง โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน พ้ืนที่ระบาดทั่ว
ประเทศ สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
   จุดมุ่งหมายหลัก 
   (1) ลดปัญหาการค้ายาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในหมู่บ้าน/ชุมชน 
   (2) ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยนําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเข้ารับการ
บําบัดรักษาให้มากที่สุด 
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   (3) เฝ้าระวังและติดตาม ช่วยเหลือดูแลผูผ้า่นการบําบัดรักษาให้มีอาชีพ การงาน การศึกษา 
และไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ้าํ 
   (4) คนในชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมทีส่่งผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
   (5) ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดได้ 
   เป้าหมาย เพ่ือให้การปฏิบัติการในโครงการน้ี สอดคล้องกับคําสั่งศูนย์อํานวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 23/2555  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เรื่อง ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดอย่างย่ังยืน ปี 2556 และเป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ จึงกําหนดเป้าหมายให้ทกุอําเภอ/เขต คัดเลือกหมู่บ้าน/
ชุมชน 1 พ้ืนที่เป็นพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
  3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รัฐบาลได้จดัสรรงบประมาณด้านการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพ
ติดให้แก่ส่วนราชการที่เก่ียวข้องทั้งสิ้น 9 กระทรวง 26 ส่วนราชการ รวมงบประมาณจํานวนทั้งสิ้น               
11,288,195,300 บาท  
  
13. เรื่อง  แนวทางการจัดอัตรากําลังและการบริหารจัดการในภารกิจบริการด้านสุขภาพ 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธาน
คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) เสนอ  โดยเห็นชอบอัตรากําลังในปี 2556 ให้
เพ่ิมอัตราพยาบาล บุคลากรสาธารณสุข  5,499 อัตรา และบรรจุอัตราว่างและนักเรียนทุน 2,947 อัตรา (เป็นอัตรา
พยาบาล 7,547 อัตรา)   

ทั้งน้ี  นายกรัฐมนตรีมอบให้ทุกหน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ คปร. (สํานักงานตํารวจแห่งชาติ, 
กระทรวงกลาโหม,  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอิสระ) ส่งข้อมูลอัตรากําลังให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์
เทพ เทพกาญจนา)  ในฐานะประธาน คปร. ภายใน 15 มกราคม 2556 เพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ โดย
มีเลขาธิการ ก.พ. เป็นเลขานุการ  และกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง และสํานักงบประมาณ ร่วมในฝ่าย
เลขานุการ เพ่ือดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลเสนอให้นายกรัฐมนตรีต่อไป 

 
ต่างประเทศ 

 
14. เรื่อง การให้สิทธิพเิศษแก่เจ้าหนา้ที่ธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุน่ (JBIC)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
   1. เห็นชอบในหลักการหนังสอืแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น และการให้สิทธิพิเศษ
แก่เจ้าหน้าที่ธนาคารเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (Japan Bank for International Cooperation: 
JBIC) ประจําสํานักงานในประเทศไทย ตามนัยของหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญีปุ่่น   
   2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามในนามรัฐบาลไทยในหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นดังกล่าว  
  สาระสาํคญัของร่างหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่น สรุปได้ดังน้ี  
   1) ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2555 ส่วนงาน International Financial Operations ได้แยกกิจการ
จาก JFC เพ่ือมาจัดต้ังองค์กรใหม่ภายใต้ช่ือ JBIC   
   2) สิทธิพิเศษและภาระผูกพันต่าง ๆ ที่ประเทศไทยได้ดําเนินการกับ JFC ในส่วนที่เก่ียวกับ 
International Financial Operations จะถูกโอนไปอยู่ภายใต้การดําเนินการของ JBIC ซึ่งรวมถึงการดําเนินการ
ภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศไทยกับญีปุ่่นเพ่ือการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่
เก่ียวกับภาษีเก็บจากเงินได้ การยกเว้นการทําใบขออนุญาตทํางาน หนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
ญี่ปุ่นเก่ียวกับการให้สิทธิพิเศษแก่เจ้าหน้าที่สํานักงานกองทุนเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลแห่งประเทศ
ญี่ปุ่น Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) ประจําประเทศไทย หนังสอืแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาล
ไทยกบัรัฐบาลญี่ปุ่นเก่ียวกับการให้สิทธิพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ JBIC ประจําประเทศไทย  และหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลญี่ปุ่นเก่ียวกับการให้สทิธิพิเศษแก่เจา้หน้าที่ JFC ประจําประเทศไทย ดังน้ี  
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   2.1) การยกเว้นภาษีศุลกากรสําหรับการนําเข้าของใช้ส่วนตัว และเคร่ืองใช้ในครัวเรือนมี
จํานวนพอสมควรแก่ฐานะ รวมท้ังรถยนต์ส่วนตัวคนละ 1 คัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน หลังจากที่เดินทางเข้ามา
ปฏิบัติงานในประเทศไทย ทั้งน้ี การยกเว้นดังกล่าวไม่รวมถึงอาวุธปืน กระสุนปืน และส่วนประกอบอ่ืน ๆ   
   2.2) การยกเว้นภาษีศุลกากรสําหรับการนําเข้าอุปกรณ์สํานักงานในปริมาณที่เหมาะสม
รวมถึงการนําเข้ารถยนต์สํานักงานจํานวน 1 คัน   
    2.3) การยกเว้นภาษเีงินได้จากครัวเรือน ค่าจ้าง หรือเงินตอบแทนอ่ืน ๆ ที่ได้จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย สําหรับหัวหน้าสํานักงานและเจ้าหน้าที่ JBIC ประจําสํานักงานประเทศไทย  
 
15. เรื่อง กรอบการเจรจาการจัดทําข้อตกลงเปน็หุน้สว่นด้วยความสมัครใจ (VPA) ในการบังคับใช้กฎหมายป่า
ไม้ ธรรมาภิบาล และการคา้ (FLEGT) ระหว่างประเทศไทยกับสหภาพยุโรป (EU) 
  คณะรัฐมนตรพิีจารณาตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแล้ว มีมติเห็นชอบ
กรอบการเจรจาดังกล่าว เห็นควรให้นําเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเหน็ชอบตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญต่อไป 
และให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและสํานักงานตํารวจแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมและช่วยอํานวยความสะดวกด้านการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไมข้องประเทศไทยโดยมีการรับรองแหล่งที่มา
ของไม้และผลติภัณฑ์ไม้ อันเป็นการป้องกันการค้าไม้ที่ผิดกฎหมาย 
  สาระสาํคญัของกรอบการเจรจา มีดังนี ้
  1. การกําหนดคํานิยามและกรอบสินค้าประเภทไม้และผลติภัณฑ์ไม้ของประเทศไทย 
  2. กําหนดการรับรองแหล่งทีม่าของไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ทีป่ระเทศไทยสง่ออกสู่ตลาดสหภาพยุโรป 
  3. การปรับปรุงและกําหนดหลักเกณฑ์และระเบียบปฏิบัติในการรับรองแหล่งที่มาของไม้และ
ผลิตภัณฑ์ไม้ให้โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ไม่สร้างภาระต้นทุนที่ไม่เหมาะสมและอํานวยความสะดวกทางการค้าเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยรวมทั้งการลดอุปสรรคทางการค้าของสินค้าไม้และผลติภัณฑ์ไม้ของ
ประเทศไทยให้มากที่สุดเพ่ือขยายการส่งออกสินค้าประเภทน้ีของไทยอย่างย่ังยืน 
  4. ใหม้ีมาตรการป้องกันและเยียวยาสําหรับผู้ประกอบอุตสาหกรรมไมป้ระเทศไทยทีไ่ด้รับผลกระทบ
จากกฎระเบียบการทํา VPA  
  5. ใหม้ีกลไกการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  6. ใหม้ีมาตรการช่วยเหลือจากสหภาพยุโรป เช่น การสนับสนุนจากสหภาพยุโรปให้ใช้สนิค้าไม้ของ
ประเทศไทย ผา่นทางการจัดซื้อจัดจ้างที่คํานึงถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green Procurement) การเสริมสร้างขีด
ความสามารถของผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมไม้ของประเทศไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย่อม เป็นต้น 
  7. ใหม้ีการเจรจาเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในภาพรวม 
  สําหรับสินค้าทีต้่องดําเนินการตามกฎหมายดังกล่าว ได้แก่ สินค้าไม้ และผลิตภัณฑ์ไม้ ซึง่ครอบคลุม
พิกัดอัตราศุลกากรตามระบบฮาร์โมไนซ์ (HS 2 หลัก) คือ สินค้าภายใต้รหัส HS 44 ไมแ้ละของทําด้วยไม้ เช่น ถ่านไม้ 
ไม้อัด เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร/ในครัวทําด้วยไม้ สินค้าภายใต้รหัส HS 47 เย่ือไม้ สินคา้ภายใต้รหัส HS 48 กระดาษ 
และสินค้าภายใต้รหัส HS 94 เฟอร์นิเจอร์ทําด้วยไม้ ในปี 2554 ประเทศไทยส่งออกไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ไปสหภาพ
ยุโรป โดยแยกตามพิกัดอัตราศุลกากรภายใต้รหัส HS 44 ไม้และของทําด้วยไมค้ิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,200 ล้าน
บาท และภายใต้รหัส HS 94 เฟอร์นิเจอร์ทําด้วยไม้คิดเป็นมูลค่าประมาณ 7,500 ล้านบาท และภายใต้รหัส HS 94 
เฟอร์นิเจอร์ทําด้วยไม้คาดว่าถ้าหากประเทศไทยไม่เร่งการเจรจา VPA กับสหภาพยุโรปอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจไม้
และผลิตภัณฑ์ไม้ 
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16. เรื่อง การลงนามร่างแก้ไขเอกสารสญัญา (Financing Agreement) ความร่วมมือด้านทรพัย์สินทางปญัญา
ประชาคมยุโรป-อาเซียน ระยะที่ 3 (ECAP III)   
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบการลงนามในหนังสือแก้ไขเอกสารสัญญา (Financing Agreement) 
ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาประชาคมยุโรป-อาเซียน ระยะที่ 3 (ECAP III) ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 
เสนอ ดังน้ี  
  สาระสาํคญัของเร่ือง   
   ร่างแก้ไขเอกสารสัญญาฯ ระยะที่ 3 (ECAP III) มีสาระสําคัญ ดังน้ี  
  1. โครงการ ECAP เป็นความช่วยเหลอืแบบให้เปล่าในระดับรัฐบาลกับรัฐบาลระหว่างประชาคม
ยุโรปและกลุ่มอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือขยายการรวมตัวของประเทศอาเซียนกับระบบเศรษฐกจิและการค้าโลก 
โดยการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและลดระดับความยากจนในภูมิภาค   
   2. โครงการ ECAP III มีระยะเวลาดําเนินการ 104 เดือน โดยแบ่งออกเป็น 2 ระยะ คอื (1) ระยะ
ดําเนินโครงการ 80 เดือน และ (2) ระยะตรวจสอบและประเมินผล 24 เดือน โดยมีงบประมาณโครงการรวมท้ังสิ้น 
5,115,207.76 ยูโร แบ่งเป็นการสนับจากประชาคมยุโรปจํานวน 4.5 ลา้นยูโร จากสํานักงานสิทธิบัตรยุโรป (EPO) 
120,107.76 ยูโร และจากสํานักงานเครื่องหมายการค้าและการออกแบบยุโรป (OHIM) 495,100 ยูโร ทั้งน้ี โดยมี
สํานักงาน ECAP III ต้ังอยู่ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา พณ.  
   3. ทีผ่่านมาได้มีการดําเนินกิจกรรมสําคญัภายใต้โครงการ ECAP III เช่น การเสริมสรา้งความรู้
ความเข้าใจด้านทรัพย์สินทางปัญญา การเสริมสร้างทักษะของบุคลากรที่เก่ียวข้องกับระบบคุ้มครองทรัพย์สินทาง
ปัญญา การศึกษาเพ่ือให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบด้านทรัพย์สินทาง
ปัญญา การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการสร้างจิตสํานึกด้านการไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาแก่ภาค
ประชาชน   
  4. แผนกิจกรรมภายใต้โครงการ ECAP III ประกอบด้วย 4 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ (1) การบริหาร
จัดการและบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา (2) กรอบการพัฒนาด้านกฎหมายและนโยบาย (3) การพัฒนา    
แบรนด์โดยสาขาการผลิตในอาเซียน และ (4) การรวมตัวและการประสานงานระดับภูมิภาค  
   พณ. พิจารณาแล้วเห็นว่า เน่ืองจากหนังสือแก้ไขเอกสารสญัญา (Financing Agreement) โครงการ 
ECAP III คงไว้ซึ่งหลักการในเอกสารสัญญาโครงการ ECAP III เดิม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงด้านสารัตถะ หรือใน
ส่วนที่เป็นสาระสําคัญและไมม่ีนัยยะทางนโยบายและการเงินสําหรับประเทศสมาชิกอาเซียน จึงเห็นชอบการลงนาม
ในหนังสือแก้ไขเอกสารสัญญา (Financing Agreement) โครงการ ECAP III ของเลขาธิการอาเซียน  
 
17. เรื่อง ความตกลงว่าด้วยการเดินทางขา้มแดนไทย-มาเลเซีย 
  คณะรัฐมนตรพิีจารณาความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนไทย-มาเลเซีย ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอแล้วมีมติ ดังน้ี 

1. อนุมัติให้จัดทําร่างความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนไทย-มาเลเชีย 
  2. อนุมัติร่างความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนไทย-มาเลเซีย 
  3. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลงนามในความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้าม
แดนไทย-มาเลเซีย 
  4. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) เพ่ือการ
ลงนามในร่างความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนไทย-มาเลเซีย 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  มท. รายงานว่า 

1. โดยที่กระทรวงมหาดไทยของไทยและมาเลเซียได้รับมอบหมายจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการ
ร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย-มาเลเซีย (JC) ครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 6-8 มีนาคม 2546 ให้ดําเนินการปรับปรุงความตกลงว่า
ด้วยการจราจรข้ามแดนมลายูอังกฤษกับประเทศไทย ค.ศ. 1940 มท. จึงได้จัดประชุมร่วมกับกระทรวงกิจการภายใน
ของประเทศมาเลเซีย (Ministry of Home Affairs) เมื่อวันที่ 1-3 เมษายน พ.ศ. 2555 เพ่ือร่วมกันพิจารณาปรับปรุง
ความตกลงว่าด้วยการจราจรข้ามแดนมลายูอังกฤษกับประเทศไทย ค.ศ. 1940 ซึ่งเป็นความตกลงที่ใช้มาต้ังแต่สมัย
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อังกฤษปกครองมลายูเพ่ือให้แนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามแดนบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย มคีวามสอดคล้อง
กับสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยทั้งสองฝ่ายได้บรรลุผลสําเร็จในการจัดทําความตกลงฯ ฉบับใหม่ร่วมกัน 
  2. ความตกลงว่าด้วยการเดินทางข้ามแดนไทย-มาเลเซียน้ี ครอบคลุมสาระสําคัญในด้านการจัด
ระเบียบบุคคลข้ามแดน เพ่ือเป็นการส่งเสริมและอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนในด้านเศรษฐกิจการค้าชายแดน 
และความร่วมมือทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และเพ่ือให้ประชาชนตามแนวชายแดน
สามารถเดินทางไปมาหาสู่กันได้โดยสะดวก โดยใช้ความตกลงฯ ฉบับ พ.ศ. 2483 เป็นพ้ืนฐานและปรับเปลี่ยน
ข้อกําหนดต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพการเดินทางข้ามแดนปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยความตกลงฯ ครอบคุลม
สาระสําคัญของการเดินทางข้ามแดน ดังน้ี 
   2.1 วัตถุประสงค์ของการเดินทาง มีความชัดเจนและครอบคุลมมากขึ้น ได้แก่ เพ่ือการ
เย่ียมเยือน การท่องเที่ยว การกีฬา การฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกิน 6 เดือน การเข้าร่วมสัมมนาหรือการพบปะหารือ 
การเข้าร่วมประชุมและกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง และวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ ที่สองประเทศอาจ    ตกลงกันในภายหลัง 
(เดิมกําหนดให้เดินทางเพ่ือการเยี่ยมเยือนเท่าน้ัน) 
   2.2 อายุการใช้งาน กําหนดให้หนังสือผ่านแดนมีอายุใช้งาน 1 ปี (เดิมมีอายุ 6 เดือน) 
   2.3 ระยะเวลาการพํานัก 30 วัน (เดิม 7 วัน) 
   2.4 พ้ืนที่ชายแดน ครอบคลมุพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัด
สงขลา จังหวัดสตูล จงัหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดปัตตานี และครอบคลุมพ้ืนที่ 4 รัฐของประเทศ
มาเลเซีย ได้แก่ รัฐเกดาห์ รฐักลันตัน รฐัเปรัค (เฉพาะเมืองฮูลูเปรัค) และรัฐเปอร์ลสิ (จากเดิมสามารถเข้าได้เพียง 25 
กิโลเมตรจากชายแดนของทั้งสองประเทศ) 
   2.5 ผู้ขอเอกสารข้ามแดน ประชาชนไทยและมาเลเซียทีม่ภูีมิลําเนาอยู่พ้ืนที่ชายแดนเป็น
การถาวรที่ระบุในความตกลง (พ้ืนที่ชายแดนตามข้อ 2.4) 
    ทั้งน้ี จะต้องนําร่างความตกลงฯ ไปสู่กระบวนการลงนามร่วมกันของทั้งสอง
ประเทศจึงจะมีผลบังคับใช้ได้โดยสมบูรณ์ต่อไป 
  2.3 มท. ได้พิจารณาในประเด็นมาตรา 190 แล้ว เห็นว่าเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรค
หน่ึง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนการลงนาม และโดย
ที่ร่างความตกลงมีสาระสําคญัเป็นการจัดทาํบัตรผ่านแดน (border pass) เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดิน
ทางเข้า-ออก และพํานักบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย แก่ประชาชนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว จึงไม่ถือเป็นหนังสือ
สัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือพ้ืนที่นอกอาณาเขตหรือมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือ
สังคมของประเทศอย่างกว้างขว้าง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมี
นัยสําคัญ และสามารถปฏิบัติตามร่างความตกลงฯ ได้โดยไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพ่ือให้การเป็นไปตามหนังสือ
สัญญา ดังน้ัน จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา 190 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
18. เรื่อง การบริจาคข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศฟลิิปปนิส ์
  คณะรัฐมนตรพิีจารณาการบริจาคข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติใน
ประเทศฟิลิปปินส์ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ แล้วมีมติอนุมัติการบริจาคข้าวสารตามโครงการรับจํานําข้าวเปลือก
ในสต็อกของรัฐบาลให้แก่ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นชนิดข้าวขาว 5% ปีการผลิต นาปรัง 2555 ปริมาณ 500 ตัน 
  ความเร่งด่วนของเรื่อง 
  การให้ความช่วยเหลือประเทศฟิลิปปินส์นับว่าเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยพิบัติ
ซึ่งจนถึงขณะน้ียังมีจํานวนผู้เสียชีวิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง รวมทั้งยังมีความขาดแคลนเคร่ืองอุปโภคบริโภคและ
เวชภัณฑ์เป็นจํานวนมาก ดังน้ันการบริจาคข้าวสารเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในประเทศฟิลิปปินส์นับว่าเป็นวิธี
หน่ึงที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าวและเป็นการแสดงถึงการมีไมตรีจิตที่ดีของประเทศไทยต่อประเทศ
ฟิลิปปินส์ในฐานะมิตรประเทศในอาเซียนด้วยกัน นอกจากน้ียังเป็นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมให้แก่
ฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นประเทศลูกคา้ข้าวที่สําคัญของไทยท่ีมีการซื้อข้าวไทยมาเป็นระยะเวลานานทั้งในรูปแบบรัฐต่อรัฐ (G 
to G) และเอกชนต่อเอกชน 
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  สาระสาํคญัและข้อเท็จจริง 
  ในช่วง 5 ปีที่ผา่นมา รัฐบาลไทยได้มีการบริจาคข้าวสารในสต็อกของรัฐบาลเพ่ือให้ความช่วยเหลือ
แก่ประเทศต่าง ๆ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติต่าง ๆ ดังน้ี 

1. สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและอุทกภัย
ปริมาณ 1,000 ตัน เมื่อปี 2550 
  2. บังคลาเทศ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุไซโคลนซีดร์ปริมาณ 1,000 ตัน เมื่อปี 2550 
  3. ฟิลิปปินส์ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุไต้ฝุ่นกฤษณาปริมาณ 620 ตัน เมื่อปี 2553 
  4. สาธารณรัฐเฮติ เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวปริมาณ 20,000 ตัน              
เมื่อปี 2553 
 

แต่งต้ัง 
19. เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1. การแต่งต้ังกงสุลใหญส่หรัฐอเมริกาประจําจังหวัดเชยีงใหม่  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติในการที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกามีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายเคนเนท แอล. 
ฟอสเตอร์ (Mr. Kenneth L. Foster) ให้ดํารงตําแหน่งกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจําจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเขต
กงสุลครอบคลมุจังหวัดเชียงใหม่ กําแพงเพชร เชียงราย ตาก น่าน พะเยา พิจิตร พิษณโุลก เพชรบูรณ์ แพร่ 
แม่ฮ่องสอน ลาํปาง ลําพูน สุโขทัย และอุตรดิตถ์ สืบแทน นางซูซัน เอ็น. สตีเวนสัน ซึ่งครบวาระการปฏิบัติหน้าที่ 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  2. ขออนุมัติการแต่งต้ัง นายจักริน วังวิวัฒน์ ดํารงตําแหน่งกงสุลกิตติมศักด์ิแคนาดา             
ประจําจังหวัดเชียงใหม่  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลแคนาดาเสนอขอแต่งต้ัง นายจักริน วังวิวัฒน์ ดํารงตําแหน่ง
กงสุลกิตติมศักด์ิแคนาดา ประจําจังหวัดเชียงใหม่ สืบแทน นายนิตย์  วังวิวัฒน์ โดยมีเขตกงสุลครอบคลุม 17 จังหวัด 
ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ กําแพงเพชร เชียงราย ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ 
แม่ฮ่องสอน ลาํปาง ลําพูน สุโขทัย อุทัยธานี และอุตรดิตถ์ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  3. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ 
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายชูชาติ ฉุยกลม ผู้เช่ียวชาญด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านวางแผนและ
โครงการ) วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ กรมชลประทาน ให้ดํารงตําแหน่ง วิศวกรใหญ ่ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมโยธา (ด้าน
วางแผนและโครงการ) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้ังแต่วันที่ 12 
กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ ์ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ทั้งน้ี นายชูชาติ ฉุย
กลม ได้โอนไปบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนในพระองค์ ตําแหน่งที่ปรึกษาโครงการพัฒนาตามพระราชดําริ ตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับเช่ียวชาญ สํานักราชเลขาธิการ ต้ังแต่วันที่ 27 กันยายน 2555  
 
  4. แต่งต้ังประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การ
ตลาด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการองค์การตลาด ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2554  6 มีนาคม และ 1 พฤษภาคม 2555  
เก่ียวกับเรื่อง การแต่งต้ังประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาด  
จํานวน 13 คน  ที่ยังไม่ได้ลาออก พ้นจากตําแหน่งก่อนถึงวาระ  และแต่งต้ังประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาดชุดใหม่ จํานวน 14 คน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  ดังน้ี         
1. นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา  วิทยากรพิเศษ เป็นประธานกรรมการ   2. นายชาวันย์ สวัสด์ิ-ชูโต รอง
ผู้ อํานวยการสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เป็นรองประธานกรรมการ  กรรมการ 
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ประกอบด้วย 3. นายขวัญชัย  วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย  4. นายอนันต์ สิริแสง
ทักษิณ   ข้าราชการบํานาญ กรมสรรพากร 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพล สินธุนาวา  อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล           
6. นายปฐม แหยมเกตุ  ข้าราชการบํานาญ กรมวิทยาศาสตร์บริการ  7. นางสาวกรประฌม วงศ์มงคล รอง
ผู้อํานวยการธนาคารออมสิน  8. พลตํารวจตรี ปิยะ  สอนตระกูล  รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ  9. พลโท พอพล  มณีรินทร์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองทัพบก   10. พลโท 
รุจวินท์ กิจวิทย์  นายทหารกองหนุนมีเบ้ียหวัดประจํา สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม   11. นายทอง  วิริยะจารุ  
ข้าราชการบํานาญ ผู้อํานวยการระดับ 9 วิทยฐานะเช่ียวชาญ โรงเรียนอนุบาลนครราชสีมา  12. นายทิวารกาล เทพ
ทอง กรรมการผู้จัดการ บริษัทโชคเพ่ิมพูนพัฒนา จํากัด  13. นายนิพล ดวงขวัญ อัยการผู้เช่ียวชาญ สํานักงานอัยการ
สูงสุด  14. นายจิระ พันธ์คีรี เศรษฐกรเช่ียวชาญ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้แทนกระทรวงการคลัง 
  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป  ยกเว้น นายนิพล  ดวงขวัญ ให้มีผลต้ังแต่วันที่
คณะกรรมการอัยการมีมติอนุมัติเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  
 
  5. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงที่ว่างอยู่  
จํานวน 3 ราย ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี  

1. นายศรศักด์ิ แสนสมบัติ  รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง)  สํานักงานปลัดกระทรวง  
โอนย้ายไปดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง)  กรมเจ้าท่า  

2. นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางบก  (นักวิชาการขนส่ง 
ทรงคุณวุฒิ)  สํานักงานปลัดกระทรวง ย้ายไปดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง)  สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  

3. นายประเสริฐศิริ  สุขะวัธนกุล  ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการขนส่งทางนํ้า  (นักวิชาการขนส่ง 
ทรงคุณวุฒิ)  สํานักงานปลัดกระทรวง ย้ายไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง
ระดับสูง)  สํานักงานปลัดกระทรวง  

ทั้งน้ี  ให้มีผลต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  6. การต่อเวลาการดํารงตําแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของเลขาธิการ ก.พ.ร.                
(สํานักนายกรัฐมนตรี)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการต่อเวลาการดํารงตําแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของ นายทศพร                
ศิริสัมพันธ์  ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตําแหน่ง เลขาธิการ ก.พ.ร. ต่อไปอีก 1 ปี  เป็นครั้งที่ 2 ต้ังแต่วันท่ี                 
15 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2557 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ  

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