
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/297                        วันท่ี  27  มีนาคม 2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  26  มีนาคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่  26  มีนาคม  2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 2 เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลือ่นเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอ และใหดํ้าเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎ ก.พ. 
  1. กําหนดวันใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป   
  2. ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น (ช) และ (ฌ) ของข้อ 8 (9) แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 
พ.ศ. 2552  ดังน้ี  
  “ (ช) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลา 
ตามกฎหมาย 
  (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ” 
  3. ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และใหใ้ช้
ความต่อไปน้ีแทน 
  “ ข้อ 11 ข้าราชการพลเรือนสามัญผูใ้ดได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่าง
ประเทศ หรือถูกสั่งให้ไปทําการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างน้ัน เหมือนเต็มเวลาราชการหรือได้รับอนุญาตให้ลาไป
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพเน่ืองจากได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะปฏิบัติราชการในหน้าที่หรอืถูก
ประทุษร้ายเพราะเหตุกระทําการตามหน้าที่ จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ เมื่อข้าราชการพลเรือน
สามัญผู้น้ันกลบัมาปฏิบัติราชการให้ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งให้มีการคํานวณเพ่ือหา
อัตราเงินเดือนที่ข้าราชการผู้น้ันจะได้รับเมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ. 
กําหนด” 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   สํานักบริหารกลาง 

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
วาระที่ 5 เรื่อง การเพิ่มทนุของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด   

  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบการเพ่ิมทุนของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด 
  2. อนุมัติการเพ่ิมทุนของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด  จํานวน 3.33 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 109.89 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐ = 33 บาท)   
 

/ซึ่งเป็นไป... 
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ซึ่งเป็นไปตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีไตรภาคียางพารา  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554  ณ เมืองบาหลี ประเทศ
อินโดนีเซีย  โดยให้กระทรวงการคลังในฐานะผู้ถือหุ้นบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด เสนอขอต้ัง
งบประมาณรายจ่ายประจําปี  พ.ศ. 2557 ตามข้ันตอนต่อไป  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านตา่งประเทศ  
วาระที่ 14 เรือ่ง การจัดทําข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซ้ือขาย 

ข้าวระหว่างรฐับาลไทยกับรฐับาลบงักลาเทศ  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความ 

เข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังกลาเทศ โดยมอบอํานาจให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่มไิด้ทําให้สาระสาํคัญในข้อตกลงว่าด้วย
การแก้ไขบันทกึความเข้าใจฯ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมให้อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
ที่จะดําเนินการได้ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ           
           ร่างข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจ ฯ มีเนือ้หาสาระสําคญั ดังนี้  
           1. ทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงบันทึกความเข้าใจฯ ระหว่างทั้งสองฝ่ายที่มอียู่แล้ว และภายใต้
บันทึกความเข้าใจฯ ได้มีข้อบัญญัติให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสามารถขอแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ได้ ซึ่งรวมถงึการ 
ต่ออายุและการแก้ไขบันทึกความเข้าใจ ฯ โดยการเห็นชอบของอีกฝ่ายหน่ึง ทั้งน้ี ข้อตกลงฯ ฉบับน้ีถือเป็น 
ส่วนเสริมและเป็นส่วนหน่ึงของบันทึกความเข้าใจฯ  
       2. มีการแก้ไขเนื้อหาในบันทึกความเข้าใจฯ เรื่องระยะเวลาการมีผลบังคบัใช้ของบันทึกความ        
เข้าใจฯ จากเดิม 2555 – 2556 เป็นปี 2555 – 2559 ซึ่งจะส่งผลใหร้ัฐบาลบังกลาเทศจะมีการเจรจาตกลงซื้อ
ขายข้าวน่ึงกับรัฐบาลไทยปรมิาณไม่เกิน 1,000,000 ตันต่อปี นับต้ังแต่ปี  2555 -2559 โดยมีเง่ือนไขขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์การผลิตข้าวของแต่ละประเทศ และระดับราคาซื้อขายในตลาดโลก 
        ทั้งน้ี การจัดทาํขอ้ตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ  เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ  
ซึ่งจําเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนการดําเนินการ ซึ่งรัฐบาลบังกลาเทศเห็นชอบข้อตกลง
ว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ตามท่ีฝา่ยไทยเสนอ และเสนอให้มีการลงนามข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไข
บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารของ
บังกลาเทศ (H.E. Muhammad Abdur Razzaque) ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2556  ณ ประเทศไทย 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านแต่งตั้ง  
   วาระที่ 19 เรือ่ง แต่งต้ัง 
 ข้อที่ 3 แต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพือ่เตรียมการจัดการประชุมระดับผูน้ําด้านน้ําแห่ง
ภูมิภาคเอเชยี-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS)  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สรุัสวดี) 
ประธานกรรมการระดับชาติของไทยเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
ครั้งที่ 2 เสนอ ดังน้ี  
 
 
 

/1.อนุมัติ.... 
 
 



 3
 
   1. อนุมัติยกเลกิองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการระดับชาติของไทยเพ่ือ
เตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific Water 
Summit : 2nd APWS) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 และแต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติ 
เพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ชุดใหม่ โดยมีองค์ประกอบ
และอํานาจหน้าที่ตามท่ีเสนอ  
   2. อนุมัติให้ขยายเวลาจัดการประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที ่2 
และกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องจากเดิมวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2556 เปน็วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์
ประชุมนานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
  คณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก ครั้งที ่2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) ชุดใหม่ มอีงค์ประกอบและอํานาจ
หน้าที่ ดังน้ี  
   องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรสัวดี) เป็นประธานกรรมการ  
รองประธานกรรมการประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์  
นายอภิชาต อนุกูลอําไพ นายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล โดยมีอธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า เป็นกรรมการและเลขานุการ 
เลขาธิการสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ อธิบดีกรมชลประทาน ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ และผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์)  
เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  อํานาจหน้าที่  
  1) กําหนดนโยบาย แนวทางการจัดเตรียมการประชุม และจัดการประชุมในด้านต่างๆ  
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม  
   2) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น  
 3) ให้รายงานผลการดําเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบตามความเหมาะสม 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อที่ 5 แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเพิ่มเติม  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และผู้อํานวยการสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัยเป็นกรรมการในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเพ่ิมเติม ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี  
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ นโยบายยางธรรมชาติเสนอ  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 
 

/ข้อที่ 6.... 
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ด้าน วาระ เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เร่ืองที่

กฎหมาย 2 ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

โดย และสํานักบริหารกลาง

เศรษฐกิจ-สังคม 5 การเพ่ิมทุนของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่างประเทศ 14 การจัดทําข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซ้ือขายข้าวระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังกลาเทศ

แต่งต้ัง 19 ข้อท่ี 3 แต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นํา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี 2 (The 2nd Asia-Pacific Water 

Summit : 2nd APWS) 

ข้อท่ี 5 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเพ่ิมเติม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อท่ี 6 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ : การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันท่ี 26 มีนาคม 2556



http://www.thaigov.go.th                                                                   วันที่ 26 มีนาคม 2556          
                                                                                                                                             
  วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายทศพร เสรีรักษ์  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                
หิมะทองคํา  ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี           
ได้แถลงข่าว ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุ 
    ใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และการขอและการออกใบแทน
    ใบอนุญาตให้ศกึษาวิจัย หรือส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่าย หรือแปรรูป 
    สมุนไพรควบคมุเพ่ือการค้า พ.ศ. ....  
  2.   เรื่อง  ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์  
    เล่ม 1 ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
 
  4.  เรื่อง  การทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบ 
    ข้อมูลบริการสาธารณสุข (National Clearing House) ของสํานักงานหลักประกัน
    สุขภาพแห่งชาติตามนโยบายการบูรณาการและเพ่ิมประสทิธิภาพระบบประกัน 
    สุขภาพของรัฐบาล  
  5.  เรื่อง  การเพ่ิมทุนของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด 
  6.  เรื่อง  การดําเนินการโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต 
  7.   เรื่อง  ขออนุมัติขยายวงเงินค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทาง 
    พิเศษศรีรัช)  วงเงิน 605 ล้านบาท ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย 
  8.  เรื่อง  การกู้เงินเพ่ือใช้ในกิจการสํานักงานธนานุเคราะห์ ประจําปีงบประมาณ 2556  
    จํานวน 700 ลา้นบาท 
  9.  เรื่อง  รายงานสถานการณ์และการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
    ประจําปี พ. ศ. 2555  
  10.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณสําหรับงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจําปี 
    งบประมาณ 2557 
  11.  เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
    จําเป็น (สําหรบัเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการปรับปรุงศูนย์ประชุมและแสดง 
    สินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ของสาํนักงานพัฒนาพิงคนคร 
    (องค์การมหาชน) 
 

ต่างประเทศ 
 
  12.  เรื่อง  ร่างปฏิญญาดูชานเบสําหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย  
    ครั้งที่ 11  
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  13.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามพิธีสาร 2 ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 แนบท้าย 
    ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคม
    ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  
  14.  เรื่อง  การจัดทําข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายขา้ว 
    ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังกลาเทศ 
  15.  เรื่อง  โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญ
    เพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  16. เรื่อง  การให้สัตยาบันความตกลงอาเซียนด้านศุลกากร (ASEAN Agreement on  
    Customs)  
  17.  เรื่อง  ร่างแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD Energy  
    Action Plan)   
  18.  เรื่อง  รายงานการเตรียมพร้อมต่อการหยุดซ่อมบํารุงของแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ 
    ยาดานาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 5-14 เมษายน 2556 
 

แต่งต้ัง 
  19.   เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
  (กระทรวงการคลัง)  
 2.  แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013  
 3.  แต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นํา 
  ด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที ่2 (The 2nd Asia-Pacific Water 
  Summit : 2nd APWS)  
 4.  ขออนุมัติให้ข้าราชการมาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริม 
  เศรษฐกิจสร้างสรรค์ อีกตําแหน่งหน่ึง  
 5.  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเพ่ิมเติม  
 6.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
 7. ให้กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ  

8. การมอบหมายรัฐมนตรีกํากับดูแลพ้ืนที่จังหวัดประสบภัยแล้ง   
 9.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปา 
  ส่วนภูมิภาค  

  ************************ 
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 ร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนญุาตและการออกใบอนุญาต การขอต่ออายุใบอนุญาต และการอนุญาต
ให้ต่ออายุใบอนุญาต และการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ศึกษาวิจัย หรือสง่ออกสมุนไพรควบคุม หรือ
จําหนา่ย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพือ่การค้า พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต การขอต่อ
อายุใบอนุญาต และการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต และการขอและการออกใบแทนใบอนุญาตให้ศกึษาวิจัย หรือ
ส่งออกสมุนไพรควบคุม หรือจําหน่าย หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือการค้า พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และส่งใหส้ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง โดยให้รับ
ข้อสังเกตของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วให้ดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้ผูข้ออนุญาตซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลต้องย่ืนคําขออนุญาตตามแบบ และ
เอกสารและหลักฐานตามท่ีกําหนด   
   2. กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการย่ืนคําขอรับใบอนุญาตใหศ้ึกษาวิจัยสมุนไพรควบคุม 
คําขอรับใบอนุญาตให้จําหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือการค้า การมอบอํานาจให้ผู้อ่ืนย่ืนคําขอแทน 
การขอต่ออายุใบอนุญาต การขอใบแทนใบอนุญาต และสถานที่ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต   
  3. กําหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการตรวจคําขอ เอกสารและหลักฐานของนายทะเบียน 
และการพิจารณาอนุญาตของผู้อนุญาต   
  4. กําหนดให้ผูท้ี่ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขตามท่ีกําหนด  
  5. กําหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับผู้ที่ดําเนินการศึกษาวิจัยสมุนไพร ควบคุม จําหน่าย สง่ออก หรือ
แปรรูปสมุนไพรควบคุมเพ่ือการค้าอยู่ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ   
 
2.  เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน 
ก.พ. เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎ ก.พ. 
  1. กําหนดวันใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป (ร่างข้อ 1)  
  2. ให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็น (ช) และ (ฌ) ของข้อ 8 (9) แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 
2552  ดังน้ี  
  “ (ช) ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร เฉพาะวันลาที่มีสิทธิได้รับเงินเดือนระหว่างลาตามกฎหมาย 
  (ฌ) ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ” 
(ร่างข้อ 2) 
  3. ให้ยกเลิกความในข้อ 11 แห่งกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ. 2552 และใหใ้ช้ความ
ต่อไปน้ีแทน 
  “ ข้อ 11 ข้าราชการพลเรือนสามัญผูใ้ดได้รับอนุญาตให้ลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
หรือถูกสั่งให้ไปทําการใดซึ่งให้นับเวลาระหว่างน้ัน เหมือนเต็มเวลาราชการหรือได้รับอนุญาตให้ลาไปฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ด้านอาชีพเน่ืองจากได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถกูประทุษร้ายเพราะเหตุกระทํา
การตามหน้าที่ จนทําให้ตกเป็นผู้ทุพพลภาพหรือพิการ เมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้น้ันกลับมาปฏิบัติราชการให้
ผู้บังคับบัญชาผู้มีอํานาจสั่งเลื่อนเงินเดือนพิจารณาสั่งให้มีการคํานวณเพ่ือหาอัตราเงินเดือนที่ข้าราชการผู้น้ันจะได้รับ
เมื่อกลับมาปฏิบัติราชการ ทั้งน้ีตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขที่ ก.พ. กําหนด” 
(ร่างข้อ 3) 
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3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกําหนดเกณฑ์
คุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้    
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 

1. กําหนดให้ร่างพระราชกฤษฎีกามีผลใช้บังคบัเมื่อพ้นกําหนดสองร้อยเจ็ดสิบวันนับแต่วัน 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

2. ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต้องเป็น               
ไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2548  

3. กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพ 
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 15 เล่ม 1 – 2555 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที ่4420             
(พ.ศ. 2555) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกําหนดเกณฑ์คุณภาพ (แก้ไขคร้ังที่ 1) ลงวันที่ 11 
พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
 
4. เรื่อง การทําหนา้ที่เป็นหน่วยงานกลางในการจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมูลบริการสาธารณสุข 
(National Clearing House) ของสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติตามนโยบายการบรูณาการและ           
เพิ่มประสทิธภิาพระบบประกันสขุภาพของรัฐบาล  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่ 7 มกราคม 2556 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
เสนอดังน้ี  
   1. มอบหมายให้คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามมาตรา 18 (14) 
แห่งพระราชบัญญัติหลกัประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ในการควบคุมดูแลสํานักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) ให้ปฏิบัติหน้าที่อ่ืน ได้แก่ การทําหน้าที่หน่วยงานกลางจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมลู
บริการสาธารณสุข (National Clearing House) ตามนโยบายการบูรณาการและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบประกัน
สุขภาพของรัฐบาล เพ่ือบริหารการเรียกเก็บค่าบริการสาธารณสุข (Claim center) ของสถานพยาบาลต่าง ๆ ที่
ให้บริการผู้มสีทิธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการและบุคคลในครอบครัว และผู้ประกันตน รวมทัง้ข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ ที่สมัครใจ โดยอาศัยอํานาจแห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ พ.ศ. 2545 มาตรา 26 (14)  
   2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และกระทรวง
แรงงาน โดยคณะกรรมการประกันสังคม ให้ความร่วมมือและมอบหมายให้ สปสช. ทําหน้าที่เป็นหน่วยงานกลาง
จัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายและระบบข้อมลูด้านบริการสาธารณสุข (National Clearing House) ของสวัสดิการ
รักษาพยาบาลข้าราชการให้กับกรมบัญชีกลาง และสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของผู้ประกันตน ให้กับ
สํานักงานประกันสังคม  
  3. เห็นชอบให้มีกลไกคณะทํางานฯ โดยให้รองปลัดกระทรวงการคลังท่านหน่ึงเป็นประธาน และให้มี
หัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องเป็นกรรมการ รวมถึงการร่วมลงนามบันทึกความร่วมมอืระหว่าง 
สปสช. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และสํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รวมทั้งหน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ          
ที่สมัครใจ เพ่ือผลักดันการดําเนินงานให้เป็นรูปธรรมต้ังแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นไป โดยมีระยะเตรียมการใน        
ปี 2556  
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5. เรื่อง การเพิ่มทุนของบรษัิทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบการเพ่ิมทุนของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด 
  2. อนุมัติการเพ่ิมทุนของบริษัทร่วมทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด  จํานวน 3.33 ล้านดอลลาร์
สหรัฐ คิดเป็นเงินไทยประมาณ 109.89 ล้านบาท (อัตราแลกเปลี่ยน 1 ดอลลาร์สหรฐั = 33 บาท)  ซึง่เป็นไปตามมติ
ที่ประชุมรัฐมนตรีไตรภาคียางพารา  เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2554  ณ เมอืงบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  โดยให้
กระทรวงการคลังในฐานะผูถ้ือหุ้นบริษัทรว่มทุนยางพาราระหว่างประเทศ จํากัด เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี  พ.ศ. 2557 ตามข้ันตอนต่อไป  
 
6. เรื่อง การดําเนนิการโครงการเงนิกู้เพื่อการศึกษาท่ีผกูพันกับรายได้ในอนาคต 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 เรื่องการ
ดําเนินการโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต จากเดิมที่กําหนดให้จัดทําร่างกฎหมายรองรับการ
ดําเนินการโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตในระยะยาว โดยให้ควบรวมกฎหมายกองทุนเงิน
ให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) เป็นส่วนหน่ึงและให้มีผลบังคับใช้ภายในปีการศึกษา 2556 เปน็ใหม้ีผลบังคับใช้ภายในปี
การศึกษา 2557 และดําเนินการโครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคตจนถึงปีการศึกษา 2557 
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยให้กระทรวงการคลังเร่งรัดร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
ที่มีผลบังคับใช้ภายในปีการศึกษา 2557 ทั้งน้ี  ใหก้ระทรวงการคลังรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรับไปพิจารณาดําเนินการด้วย  
 
7.  เรื่อง ขออนุมัติขยายวงเงินคา่จัดกรรมสิทธิท์ี่ดินโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพเิศษศรรีชั)            
วงเงิน 605 ลา้นบาท ของการทางพเิศษแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหก้ารทางพิเศษแห่งประเทสไทยขยายวงเงินค่าจัดกรรมสิทธ์ิที่ดินโครงการ
ระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช) วงเงิน 605 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ   สําหรบัแหล่งเงินที่จะ
นํามาใช้จ่ายเพ่ือเป็นค่าจัดกรรมสิทธ์ิเพ่ิมเติม จํานวน 605 ล้านบาทดังกล่าว ให้ใช้จ่ายเงินจากรายได้ของ                 
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย   ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ   และให้กระทรวงคมนาคม (การทางพิเศษ 
แห่งประเทศไทย) รับไปพิจารณาดําเนินการ  โดยประสานงานในรายละเอียดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป              
แล้วรายงานให้คณะรัฐมนตรทีราบด้วย  
 
8. เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ในกิจการสํานักงานธนานุเคราะห์ ประจําปีงบประมาณ 2556 จํานวน 700            
ล้านบาท 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กู้ยืมเงิน
เพ่ือใช้หมุนเวียนสําหรับรับจํานําและใช้ในกิจการของสํานักงานธนานุเคราะห์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
จํานวน 700 ลา้นบาท โดยกระทรวงการคลัง (กค.) ไม่ค้ําประกัน ตามที่ พม.เสนอ  
 
 
9. เรื่อง รายงานสถานการณ์และการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการคา้มนษุย์ ประจําปี พ. ศ. 2555  
          คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบรายงานสถานการณ์และการดําเนินงานป้องกันและปราบปราม            
การค้ามนุษย์ ประจําปี พ. ศ. 2555 ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม. )  เสนอ 
                  สาระสาํคญัของสถานการณ์การคา้มนุษย์  สรุปได้ดังน้ี 
              ประเทศไทยยังคงมีสถานะของการค้ามนุษย์ 3 สถานะ คอื ประเทศต้นทาง หมายถึง การเป็น
ประเทศที่มีการส่งเด็กและหญิงไปค้าต่างประเทศ ประเทศทางผ่าน หมายถึง การเป็นประเทศที่ใช้เป็นเส้นทางผ่าน
ของการนําเด็กและหญิงไปค้าในประเทศอื่น และประเทศปลายทาง หมายถึง การเป็นประเทศที่มีการนําเด็กและหญงิ
เข้ามาค้าหรือแสวงหาประโยชน์หรือมีการล่วงละเมิดสิทธิซึ่งประเทศไทยมีกรอบในการดําเนินงานของหน่วยงาน
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยการใช้หลักการทาํงานแบบสหวิชาชีพ  ประกอบด้วย การป้องกัน               
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การดําเนินคดี การคุ้มครองช่วยเหลือ และนโยบายการขับเคลื่อน นอกจากน้ี ยังมีความพยายามที่จะ                  
เพ่ิมประสิทธิภาพในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และมีแนวทางการดําเนินงานเพ่ือสกัดก้ันขบวนการค้า
มนุษย์และเพ่ิมความร่วมมือกับผู้เสียหายในการดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด 
           ดังน้ัน นายกรัฐมนตรีจึงได้กําหนดให้การต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นวาระของประเทศ เพราะเห็นว่า
การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบในรูปแบบต่าง ๆ เป็นการละเมิดศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ โดยประเทศไทยยังเคารพ
และปฏิบัติตามปฏิญญาว่าด้วยสิทธิมนุษยชนรวมท้ังพันธกรณีต่าง ๆ และเห็นความสําคัญของแรงงานที่ทํางานใน           
ทุกภาคการผลติซึ่งมีความสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะแรงงานไทยไร้ฝีมือทัง้ที่ทํางานใน
ต่างประเทศและในประเทศ และแรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือที่ทํางานในประเทศไทย จึงเร่งรัดให้มีการป้องกันและ
ปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง นอกจากน้ี ยังให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยใช้หลัก
นิติธรรมเป็นหลักประกันความม่ันคงว่า ทุกกลุ่มที่มคีวามเสี่ยงหรือความเปราะบางจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษ 
            ประเทศไทยมีนโยบาย ยุทธศาสตร์ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์               
พ.ศ. 2554 – 2559  เป็นกรอบในการดําเนินงานของหน่วยงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษยื ด้วยการใช้
หลักการการทํางานแบบสหวิชาชีพและหลักการ 5Ps ซึ่งประกอบด้วย ด้านการป้องกัน (Prevention) การดําเนินคดี 
(Prosecution)  การคุ้มครองช่วยเหลือ ( Protection) นโยบายและการขับเคลื่อน (Policy) และหุ้นส่วนความร่วมมือ 
( Partnership) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553 โดยในแต่ละปีจะมีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการประสานการปฏิบัติให้ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น และป้องกันมิให้ปัญหา
เกิดขึ้นอย่างรุนแรง ตลอดจนสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เป็นเครือข่ายการเฝ้าระวังและต่อต้านการค้ามนุษย์ 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2554 เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ ประจําปี พ. ศ. 2555 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงาน                
ที่เก่ียวข้อง  รวมท้ังสิ้น 102,274,280 บาท และหน่วยงานราชการ   รวมท้ังองค์การเอกชนที่จดทะเบียนเป็นองค์กร
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้ขอใช้งบประมาณจากกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
เ พ่ือดําเนินกิจการทั้ งด้านการป้องกัน การดําเนินคดี และการคุ้มครองช่วยเหลือ เป็นเงินจํานวนทั้ งสิ้น                
10,997,077 บาท 
               สําหรบัแนวทางการดําเนินงานในอนาคต ประเทศไทยมคีวามพยายามที่จะเพ่ิมประสทิธิภาพ             
ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เพ่ือสกัดก้ันขบวนการค้ามนุษย์และเพ่ิมความร่วมมือกับผูเ้สียหาย              
ในการดําเนินคดีกับผู้กระทําผดิ ดังน้ัน จึงมีแนวทางดําเนินงานต่อไป ดังน้ี 
               1. เร่งรัดการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบประมง 
               2. เสริมสร้างศกัยภาพการบังคับใช้กฎหมายและความเช่ียวชาญในการดําเนินคดีให้แก่บุคลากร         
ที่เก่ียวข้อง  
               3. เพ่ิมประสิทธิภาพในการสืบสวนสอบสวน ขยายผลปราบปรามและจบักุมขนวนการค้ามนุษย์ 
               4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดบริการทางสังคม รวมทั้งพัฒนากระบวนการส่งกลับและการคืนสู่
สังคม 
                5. เสริมสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังจากทุกภาคส่วนและในทุกระดับเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ 
               6. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือกําหนดมาตรการและวิธีการในการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์                
ให้ทันกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
               7. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ใหม้ีประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 
 
10. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณสาํหรบังานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประจําปงีบประมาณ 2557 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติงบประมาณสําหรบังานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าประจําปีงบประมาณ 
2557 รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 191,681,734,800 บาท ตามมติคณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 
4/2556 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 ดังน้ี 
  1. งบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จํานวน 189,719,546,100 บาท 
  2. งบบริหารจัดการสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จํานวน 1,962,188,700 บาท 
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11. เรื่อง ขอรบัการจัดสรรงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (สาํหรับเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนนิการปรับปรุงศนูย์ประชุมและแสดงสนิค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่ 
ของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการใหส้ํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
 (สพค.) ดําเนินการปรับปรุงศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบวงเงิน 194,002,500 บาท โดยให้ทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ (สงป.) 
ในการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี 
  1. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น ที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง (กค.) ให้กันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีแล้ว จํานวน  
121,262,100 บาท  
  2. งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) 
เฉพาะภารกิจที่สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของ ททท. ที่จะสนับสนุนการจัดประชุมฯ ตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ
ในรายการค่าใช้จ่าย ในการบริหารจัดการภาพรวมศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่ จํานวน 
72,740,400 บาท โดยให้ดําเนินการในลักษณะการเบิกจ่ายงบประมาณแทนกัน 
 

ต่างประเทศ 
 
12. เรื่อง รา่งปฏิญญาดูชานเบสําหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 11  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาดูชานเบ สําหรับการประชุมรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 11  
   2. ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือ ผู้แทนร่วมรับรองร่างเอกสารดังกล่าว  
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคญัหรือไม่ขดัต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
   กต. รายงานว่า  
  1) กรอบความร่วมมือเอเชีย ACD เป็นกรอบความร่วมมือที่ริเริ่มโดยไทยเมื่อปี 2545 มปีระเทศ
สมาชิกทั้งหมด 32 ประเทศจากทวีปเอเชีย โดยเป็นเวทีหารือระดับนโยบาย เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมอื
ระหว่างกัน โดยการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งและศักยภาพที่หลากหลายของประเทศสมาชิก มีสาขาความร่วมมือหลัก 
ได้แก่ พลังงาน วัฒนธรรมท่องเท่ียว เกษตร การเงินการคลัง คมนาคม และสิ่งแวดล้อม   
   2) รฐัมนตรีต่างประเทศ ACD จะประชุมร่วมกันเป็นประจําปีละ 2 ครั้ง ได้แก่ (1) การประชุมระดับ
รัฐมนตรี ACD และ (2) การประชุมระดับรัฐมนตรี ACD ในช่วงการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก           
ในเดือนกันยายน ซึ่งประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ ทั้งน้ี ได้มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ ACD 
มาแล้ว 10 ครัง้ โดยรัฐคูเวตเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด ACD ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2555  
  3) สาธารณรัฐทาจิกิสถานจะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรี ACD ครั้งที่ 11 ในวันที ่29 มีนาคม 
2556 ณ กรุงดูชานเบ โดยมีหัวข้อหลักของการประชุมคร้ังน้ีคือ การพัฒนาอย่างย่ังยืนเพ่ือนําไปสู่ความมั่งคั่ง การ
เจริญเติบโต และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชีย โดยจะพิจารณารับรองร่างปฏิญญาดูชานเบ ในการประชุมดังกล่าว ซึ่ง
ร่างปฏิญญาดูชานเบเป็นเอกสารรับทราบความคืบหน้าในการดําเนินงานที่ผ่านมา และระบุถึงแนวทางการดําเนินงาน
ในอนาคตของกรอบความร่วมมือ ACD โดยเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกดําเนินนโยบายเศรษฐกิจสีเขยีวในบริบทของ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยส่งเสริมความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม การลดความยากจน การรักษา
สิ่งแวดล้อม การลดผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงทางอาหาร 
และพลังงาน ตลอดจนยืนยันพันธกรณีในกรอบสหประชาชาติด้านการพัฒนาอย่างย่ังยืน รวมท้ังเสนอให้ประเทศ
สมาชิกทบทวนความคืบหน้าการดําเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development 
Goals-MDGs)  
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13. เรื่อง ขออนุมัติลงนามพธิีสาร 2 ว่าด้วยสิทธริับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 แนบทา้ยความตกลงว่าด้วยการ
ขนสง่ทางอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  ดังน้ี  
  1. อนุมัติการลงนามร่างพิธีสาร 2 ว่าด้วยสิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 แนบท้ายความตกลงว่า
ด้วยการขนส่งทางอากาศระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรฐับาล
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และให้เสนอรา่งพิธีสารดังกล่าวเพ่ือให้รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบ  และให้พิธีสาร
มีผลบังคับใช้ เมื่อประเทศไทยมอบเอกสารแจ้งการเข้าเป็นภาคีพิธีสารดังกล่าว  
   2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผูท้ี่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายลงนามร่างพิธีสารดังกล่าว ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
เพ่ิมเติมที่มิใช่สาระสําคัญ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผูท้ี่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมาย 
เป็นผู้ใช้ดุลพินิจในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง และให้
กระทรวงคมนาคมดําเนินการต่อไปได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารดังกล่าวตามข้อ 1. แล้ว  
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผูท้ีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในพิธีสาร
ดังกล่าว และให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการต่อไปได้ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างพิธีสารดังกล่าว             
ตามข้อ 1. แลว้ และ  
  4. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย   
   สาระสาํคญัของร่างพธิสีาร 2 ว่าด้วยสิทธริับขนการจราจรเสรีภาพท่ี 5 แนบท้ายความตกลงฯ           
มีดังน้ี   
   1. เส้นทางบิน ความถ่ี และสิทธริับขนการจราจร   
    1.1 สายการบินของอาเซียน  
     (ก) ทําการบินใช้สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ได้เต็มที่โดยไม่จํากัดจํานวน
ความถี่ ทั้งบรกิารขนส่งผู้โดยสาร และ/หรอืสินค้า ด้วยอากาศยานแบบใด ๆ ตามเส้นทาง จาก 1 ใน 10 จุดที่กําหนด
ในอาเซียน ผ่านจุดใด ๆ ใน 10 จุดที่กําหนดในอาเซียนไปยังจุดใด ๆ ใน 28 จุดที่กําหนดในจีน และพ้นไปยังจุดใด ๆ 
ใน 10 จุดทีกํ่าหนดในอาเซียน และกลับ  
    (ข) ทําการบินใช้สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ได้ถึง 14 เที่ยวต่อสัปดาห์ ทั้ง
บริการขนส่งผูโ้ดยสาร และ/หรือสินค้า ด้วยอากาศยานแบบใด ๆ ตามเส้นทาง จาก 1 ใน 10 จุดที่กําหนดในอาเซียน 
ผ่านจุดใด ๆ นอกจีนและอาเซียน ไปยังจุดใด ๆ ใน 10 จุดที่กําหนดในจีน และพ้นไปยังจุดใด ๆ นอกจีนและอาเซียน 
และกลับ   
   1.2 สายการบินของจีน  
    (ก) ทําการบินใช้สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ได้เต็มที่โดยไม่จํากัดจํานวน
ความถี่ ทั้งบรกิารขนส่งผู้โดยสาร และ/หรอืสินค้า ด้วยอากาศยานแบบใด ๆ ตามเส้นทาง จากจุดใด ๆ ใน 28 จุดที่
กําหนดในจีน ผ่านจุดใด ๆ ใน 10 จุดที่กําหนดในอาเซียนไปยังจุดใด ๆ ใน 10 จุดที่กําหนดในอาเซียน  และพ้นไปยัง
จุดใด ๆ ใน 10 จุดที่กําหนดในอาเซียน และกลับ  
     (ข) ทําการบินใช้สิทธิรับขนการจราจรเสรีภาพที่ 5 ได้ถึง 14 เที่ยวต่อสัปดาห์            
ทั้งบริการขนสง่ผู้โดยสาร และ/หรือสินค้าบนพ้ืนฐานของแต่ละคู่ประเทศ ด้วยอากาศยานแบบใด ๆ ตามเส้นทาง                
จากจุดใด ๆ ใน 10 จุดที่กําหนดในจีน ผ่านจุดใด ๆ นอกจีนและอาเซียน ไปยังจุดใด ๆ ใน 10 จุดทีกํ่าหนดในอาเซียน 
และพ้นไปยังจุดใด ๆ นอกจีนและอาเซียน และกลับ  
  2. บทบัญญัติสุดท้าย การมผีลบังคับใช้ พิธีสารดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้เมื่อประเทศสมาชิกอาเซียน
และจีนมอบเอกสารแจ้งการเข้าเป็นภาคีแก่เลขาธิการอาเซียน ครบ 3 ประเทศ โดยจะมีผลบังคับใช้กับสมาชิกที่มอบ
เอกสารแจ้งดังกล่าวเท่าน้ัน ทั้งน้ี ก่อนการมอบเอกสารแจ้งการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร 2 ประเทศสมาชิกอาเซียนจะต้อง
มอบเอกสารแจ้งการเข้าเป็นภาคีพิธีสาร 1 ด้วย  
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14. เรื่อง การจัดทําข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซ้ือขายข้าวระหว่างรฐับาลไทยกับ
รัฐบาลบังกลาเทศ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขาย
ข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังกลาเทศ โดยมอบอํานาจให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ลงนาม            
ฝ่ายไทย ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่มิได้ทําให้สาระสําคัญในข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจ ฯ  
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมให้อยู่ในดุลยพินิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่จะดําเนินการได้ ตามที่กระทรวง
พาณิชย์เสนอ           
           ร่างข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจ ฯ มีเนือ้หาสาระสําคญั ดังนี้  
           1. ทั้งสองฝ่ายได้ตระหนักถึงบันทึกความเข้าใจ ฯ ระหว่างทั้งสองฝ่ายที่มอียู่แล้ว และภายใต้บันทึก
ความเข้าใจ ฯ ได้มีข้อบัญญัติให้ฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงสามารถขอแก้ไขบันทึกความเข้าใจ ฯ ได้ ซึ่งรวมถึงการต่ออายุและการ
แก้ไขบันทึกความเข้าใจ ฯ โดยการเห็นชอบของอีกฝ่ายหน่ึง ทั้งน้ี ข้อตกลง ฯ ฉบับน้ีถือเป็นส่วนเสริมและเป็น              
ส่วนหน่ึงของบันทึกความเข้าใจ ฯ ซึ่งมสีาระสําคัญดังน้ี 
             1.1 รัฐบาลไทยและรัฐบาลบังกลาเทศตกลงที่จะซื้อขายข้าวน่ึงปริมาณไม่เกิน 1,000,000 
ตันต่อปี ระหว่างปี 2555 – 2556 โดยมีเง่ือนไขขึ้นอยู่กับสถานการณ์การผลิตข้าวของแต่ละประเทศ และระดับราคา
ซื้อขายในตลาดโลก ซึ่งรัฐบาลไทยจะมอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศเป็นหน่วยงานดําเนินการในขณะที่รัฐบาล
บังกลาเทศจะมอบหมายให้หน่วยงานอาหารภายใต้กระทรวงอาหารเป็นหน่วยงานดําเนินการ 
             1.2 การทําข้อตกลงซื้อขายข้าวจะลงนามร่วมกันระหว่างประเทศผู้ซื้อและประเทศผู้ขาย 
โดยเป็นไปตามหลักการค้าระหว่างประเทศ 
             1.3 ประเทศใดประเทศหน่ึงสามารถขอแก้ไชบันทึกความเข้าใจฯ ได้โดยการแจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และอีกประเทศหน่ึงจะแจ้งตอบเป็นลายลักษณ์อักษรต่อข้อเสนอดังกล่าวภายในระยะเวลา 1 เดือน
หลังจากได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการแล้ว 
       2. มีการแก้ไขเนื้อหาในบันทึกความเข้าใจ ฯ เรื่องระยะเวลาการมีผลบังคับใช้ของบันทึกความ        
เข้าใจฯ จากเดิม 2555 – 2556 เป็นปี 2555 – 2559 ซึ่งจะส่งผลใหร้ัฐบาลบังกลาเทศจะมีการเจรจาตกลงซื้อขาย
ข้าวน่ึงกับรัฐบาลไทยปริมาณไม่เกิน 1,000,000 ตันต่อปี นับต้ังแต่ปี  2555 -2559 โดยมีเง่ือนไขขึ้นอยู่กับ
สถานการณ์การผลิตข้าวของแต่ละประเทศ และระดับราคาซื้อขายในตลาดโลก 
        ทั้งน้ี การจัดทาํข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ  เป็นข้อตกลงระหว่างประเทศ ซึ่ง
จําเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนการดําเนินการ ซึ่งรัฐบาลบังกลาเทศเห็นชอบข้อตกลงว่าด้วย
การแก้ไขบันทกึความเข้าใจ ฯ ตามท่ีฝ่ายไทยเสนอ และเสนอให้มีการลงนามข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความ
เข้าใจ ฯ ดังกลา่วระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาหารของบังกลาเทศ        
(H.E. Muhammad Abdur Razzaque) ในช่วงปลายเดือนมีนาคม 2556  ณ ประเทศไทย 
 
15. เรื่อง โครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญเพื่อรับซ้ือไฟฟา้จาก
โครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี  
คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2556 ตามท่ี                   
รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอและให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ดําเนินการให้ถูกต้อง เป็นไปตามข้อกฎหมาย  ระเบียบ หลกัเกณฑ์   และมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องต่อไป ดังน้ี 
  1. เห็นชอบโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าบริเวณจังหวัดอุบลราชธานี ยโสธร และอํานาจเจริญเพ่ือ
รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ในวงเงินลงทุนรวม 7,300 ล้านบาท 
  2. อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจําปี 2556 สาํหรับโครงการฯ จํานวน 2.1 ล้านบาท 
ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ โดยให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทยรับข้อสังเกตของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง               
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
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  สาระสาํคญัของโครงการ เพ่ือให้ กฟผ. สามารถก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้าเพ่ือรับซื้อไฟฟ้าจาก
โรงไฟฟ้าพลังนํ้าเขื่อนเซเปียนเซนํ้าน้อยใน สปป. ลาว ได้ทันตามกําหนดแล้วเสร็จประมาณเดือน เมษายน 2561            
โดยใช้เวลาต้ังแต่เริ่มศึกษาเตรียมงานจนก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ 6 ปี 4 เดือน ต้ังแต่เดือนมกราคม 2555 จนถึง
ประมาณเดือนเมษายน 2561 
  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการ 
  1. สามารถรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการเซเปียนเซนํ้าน้อย ซึ่งเป็นการสนองนโยบายของรัฐในการ
กระจายประเภทของแหล่งผลิตไฟฟ้าและลดการพ่ึงพาการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ทําให้ลดความผันผวนของ
ต้นทุนผลิตไฟฟ้าในอนาคต 
  2. เพ่ือสนองความต้องการไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นของประเทศในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและเพ่ิม
ความมั่นคงระบบไฟฟ้าให้มีเสถียรภาพ 
  3. เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับ สปป. ลาว ที่
เป็นประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
16. เรื่อง การให้สัตยาบันความตกลงอาเซียนด้านศลุกากร (ASEAN Agreement on Customs)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหก้ระทรวงการต่างประเทศดําเนินการให้สัตยาบันความตกลงอาเซียนด้าน
ศุลกากร ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กค. รายงานว่า  
  สืบเน่ืองจากมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 มกราคม 2555 รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงนามใน
ความตกลงอาเซียนด้านศุลกากรแล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา โดยสาระสําคัญ
ของความตกลงฯ ดังกล่าวสรุปได้ ดังน้ี  
    1. วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านศุลกากรของประเทศสมาชิก
อาเซียน ส่งเสริมให้มกีารจัดทํากระบวนการทางศุลกากร พิธีการศุลกากร วิธีปฏิบัติในการควบคุมทางศุลกากร รวมถึง
การจัดการเคลื่อนย้ายสินค้าและยานพาหนะให้เรียบง่าย สอดคล้องกัน และทันสมัย ซึ่งจะช่วยให้อาเซียนบรรลุการ
เข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายใต้เป้าหมายของการเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวตามแผนงานการ
จัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) ได้สมบูรณ์ย่ิงขึ้น   
   2. หลักการ รฐัสมาชิกทั้งหลายจะได้รับการกําหนดแนวทางตามหลักการต่อไปน้ี  
    (1) ความสมํ่าเสมอ : รัฐสมาชิกทั้งหลายต้องทําให้แน่ใจว่ามีความสอดคลอ้งอย่างต่อเน่ือง
ในการใช้กฎหมายศุลกากร และกระบวนการบริหารจัดการภายในรัฐสมาชิกแต่ละรัฐ  
   (2) ความมีประสิทธิภาพ : รัฐสมาชิกทั้งหลายต้องทําให้แน่ใจว่ามีการบริหารจัดการ
กฎเกณฑ์ทางศุลกากร กระบวนการ และการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการส่งเสริมการเคลื่อนย้าย
สินค้าและยานพาหนะในอาเซียนด้วยวิธีการที่เหมาะสมท่ีสุด  
    (3) ความเรียบง่าย : รัฐสมาชิกทั้งหลายต้องทําให้แน่ใจว่ามีการทํากระบวนการ พิธีการ 
และการปฏิบัติทางศุลกากรให้เรียบง่ายอย่างต่อเน่ือง โดยอ้างอิงสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
ที่เก่ียวข้อง  
   (4) ความโปร่งใส : รัฐสมาชิกทั้งหลายต้องจัดทํากฎหมายและการบริหารจัดการ
กระบวนการเก่ียวกับศุลกากรให้สาธารณชนสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงได้อย่างทันท่วงที ยกเว้นแนวทางการ
ปฏิบัติภายใน  
    (5) การปรึกษาหารือ : รัฐสมาชิกทั้งหลายต้องพยายามจัดให้มีการปรึกษาหารือกับ
ภาคเอกชนและผู้มีส่วนได้เสยีอ่ืน ๆ ตามความตกลงนี้  
   (6) การอุทธรณ์ : รัฐสมาชิกทั้งหลายต้องทําให้แน่ใจว่ามีความพร้อมต่อการเข้าถึงวิธีการใน
การทบทวนคําวินิจฉัยทางศุลกากรอย่างรวดเร็วภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้  
   (7) การให้การช่วยเหลือและให้ความร่วมมอืระหว่างกัน : รัฐสมาชิกทั้งหลายต้องพยายาม
ให้ความร่วมมอืและให้การช่วยเหลือซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงานศุลกากรอย่างเต็มที่  
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  3. ขอบเขตของความตกลง  
    (1) บทบัญญัติของความตกลงนี้ต้องนําไปใช้กับสินค้าที่นําเข้า ส่งออก ขนส่งผ่าน หรือถ่าย
ลําผ่านอาณาเขตของรัฐสมาชิกทั้งหลาย ตามกฎหมายและข้อบังคับที่เก่ียวข้องของรัฐสมาชิกทั้งหลาย  
   (2) ไม่มีบทบัญญัติใดของความตกลงนี้ที่ขัดขวางรัฐสมาชิกรัฐหน่ึงรัฐใดในการอํานวยความ
สะดวกเกินไปกว่าที่กําหนดไว้ในความตกลงน้ี รัฐสมาชิกทั้งหลายต้องพยายามให้ความสะดวกอย่างครอบคลุมทีส่ดุ
เท่าที่จะเป็นไปได้   
 
17. เรื่อง รา่งแผนปฏิบัติการด้านพลงังานของกรอบความร่วมมือเอเชยี (ACD Energy Action Plan)   
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการด้านพลังงานของกรอบ ACD  (ACD Energy Action Plan)   
2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผูแ้ทนรว่มรับรองร่างเอกสารดังกล่าว 

ข้างต้น  
3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ 

ผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับกระทรวงพลังงานดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรพิีจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสาํคญัของร่างแผนปฏิบัติการด้านพลังงาน ฯ มีดังน้ี  

1. เป็นเอกสารระบุแนวทางในการดําเนินความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างประเทศสมาชิก  
ACD รวมถึงโครงการและกิจกรรมที่จะดําเนินการร่วมกัน 

2. ยํ้าถึงความสําคัญของประเด็นด้านพลังงานใน ACD โดยระบุแนวทางที่จะดําเนินความ 
ร่วมมือที่สําคญั ดังน้ี 1) พัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่งพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 2) สาํรวจ พัฒนา 
และใช้ประโยน์จากแหล่งพลงังานท่ีมอียู่ในภูมิภาค 3) ส่งเสริมมาตรการและโครงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และการอนุรักษ์พลังงาน 4) สร้างความเช่ือมโยงและเครือข่ายโครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงานในภูมิภาค  
 
18. เรื่อง รายงานการเตรียมพร้อมต่อการหยุดซ่อมบํารุงของแหลง่ผลิตก๊าซธรรมชาติยาดานาในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 5-14 เมษายน 2556 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบรายงานการเตรียมพร้อมต่อการหยุดซ่อมบํารงุของแหล่งผลติก๊าซ
ธรรมชาติยาดานาในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 5-14 เมษายน 2556 ตามท่ีกระทรวงพลังงานได้
ดําเนินการเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการหยุดส่งก๊าซธรรมชาติจากสหภาพเมียนมาร์ และรักษาความม่ันคงด้าน
พลังงานของประเทศ ดังน้ี  

1. การเตรียมเช้ือเพลิงสํารอง คือ นํ้ามันเตา และนํ้ามันดีเซลเพ่ือทดแทนก๊าซธรรมชาติ  
กระทรวงพลังงานได้เร่งรัดให้จัดส่งนํ้ามันเตาให้เต็มคลังสาํรองก่อนการหยุดจ่ายก๊าซทีโ่รงไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย และโรงไฟฟ้าเอกชนขนาดใหญ่  ขณะเดียวกันได้จัดทําแผนการจัดสง่นํ้ามันเตาและดีเซลในระหว่าง
การหยุดซ่อมบํารุงเพ่ือให้เพียงพอต่อการผลิตไฟฟ้า ซึ่งรวมถึงการบริหารปริมาณสํารองหลังสิ้นสุดการหยุดซ่อมบํารุง
ให้อยู่ในระดับมาตรฐานเพ่ือเตรียมการรองรับในกรณีที่การหยุดซ่อมล่าช้ากว่ากําหนด 

2. การเตรียมพร้อมของโรงไฟฟ้า  กระทรวงพลังงานได้สั่งการให้มีการทดสอบการปรับเปล่ียน 
เช้ือเพลิงสํารองของโรงไฟฟ้าที่ต้องมีการใช้ดีเซลเป็นเช้ือเพลิง และให้ทกุโรงไฟฟ้างดเว้นการหยุดซ่อมบํารุงในช่วงการ
หยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ พร้อมกับได้ขอความร่วมมือไปยังผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (Small Power Producer : SPP)  
เพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟ้าอีก 110 เมกกะวัตต์ 

นอกจากน้ี กระทรวงพลังงานได้มีการประสานงานกับผู้ขออนุญาตผลิตพลังงานควบคุมตาม 
พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลงังาน พ.ศ. 2535 ที่เป็นการผลิตไฟฟ้าสํารองฉุกเฉิน (Standby 
Generator) โดยกําหนดแนวทางการดําเนินงานร่วมกับผู้ขออนุญาตรายใหญ่ จํานวน 27 ราย ที่มีกําลงัการผลิต รวม 
180 เมกกะวัตต์ 

3. กระทรวงพลังงานได้ประสานแจ้งไปยังผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมขอไม่ให้มีการหยุดซ่อมบํารุง 
ในช่วงเวลาดังกล่าว  



 12 

4. การขอความร่วมมือกับภาคเอกชนลดใช้ไฟฟ้าในช่วงการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติ  กระทรวง 
พลังงานได้ขอความร่วมมือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยลดใช้ไฟฟ้า  
และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยสมาชิกในกลุ่มของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะลดการใช้ไฟฟ้าลง
ประมาณ 408 เมกกะวัตต์ และในกลุม่ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะลดใช้ไฟฟ้าลงประมาณ 83 
เมกกะวัตต์ ซึ่งเมื่อรวมกับการลดใช้ไฟฟ้าจากผู้ประกอบการขนาดใหญ่  ที่ใช้อัตราค่าไฟฟ้าแบบ Interruptible Rate 
4 แห่งคือ โรงงานไทยอาซาฮี โรงงานปูนซิเมนต์นครหลวง ( 2 แห่ง ) และโรงปูนซิเมนต์ทีพีไอ ที่มีกําลงัการใช้ไฟฟ้า
รวม 56 เมกกะวัตต์ จะทําให้สามารถลดใช้ไฟฟ้าลงได้ทั้งสิ้น 547 เมกกะวัตต์ 
            การรณรงค์สรา้งความรู้ความเข้าใจกับประชาชนให้ประหยัดพลังงาน กระทรวงพลังงานได้จัดทํา
แผนงานการสร้างความเข้าใจกับประชาชน 3 ช่วง คือ ช่วงก่อน ระหว่าง และหลังสถานการณ์ฉุกเฉินและได้จัดทํา
แผนการสื่อสาร (Media Plan) ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมรณรงค์เผยแพรข่้อมูลสู่ประชาชน และได้
เตรียมการจัดกิจกรรมรณรงค์ที่ทําเนียบรัฐบาลในวันที่ 4 เมษายน 2556 โดยได้กราบเรียนเชิญนายกรัฐมนตรีเป็น
ประธาน 
           ทั้งน้ี การประหยัดพลังงานในภาคราชการ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มอบหมาย ได้กําหนดมาตรการ
รณรงค์ติดตามและตรวจสอบการลดใช้พลังงานในภาคราชการ เพ่ือเป็นแนวทางและตัวอย่างด้านการประหยัด
พลังงานท่ีดีต่อประชาชนทั่วไป 
         นอกจากน้ี   กระทรวงพลังงานได้ดําเนินการซ้อมแผนรองรับสภาวะฉุกเฉินด้านพลังงาน ประจําปี 
2556 เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2556 โดยมีหน่วยงานในกํากับและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมซ้อมแผนฯ ที่ใช้
เหตุการณ์หยุดซ่อมบํารุงฯ ระหว่างวันที่ 5 – 14 เมษายน  2556 เป็นเหตุการณ์สมมติพ้ืนฐานและเพ่ิมเหตุการณ์
ซ้ําซ้อนเพ่ือเป็นแนวทางการซ้อมแผนฯ ซึ่งผลจากการซ้อมแผนฯ  ทําใหเ้กิดความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติ วิธีการแก้ไข
ปัญหา และการสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชน 
         ผลจากการดําเนินงานของกระทรวงพลังงานเพ่ือเตรียมพร้อมต่อการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติตาม
ข้างต้นจะสามารถทําให้ปริมาณการผลิตไฟฟ้าสํารองเพ่ิมขึ้นเป็น 1,424 เมกกะวัตต์ ซึง่ทําให้ระบบไฟฟ้าของประเทศ
ไทยมีกําลังผลติไฟฟ้าสํารองอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 
 

แต่งต้ัง 
19.  เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติเสนอแต่งต้ังนางอรอนงค์ วัชรเศรษฐกุล รองอธิบดีกรมศุลกากร ให้ดํารง
ตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรมศุลกากร 
กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 9 มกราคม 2556  ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  ตามท่ีกระทรวงการคลัง 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  2. แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 
ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ 
ดังน้ี   
   องค์ประกอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกรรมการ 
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือผู้แทน ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือผูแ้ทน 
เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หรือผูแ้ทน ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือผู้แทน ผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติ หรือผู้แทน    ผู้บัญชาการสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง หรือผู้แทน อธิบดีกรมศุลกากร หรือผูแ้ทน            
อธิบดีกรมสรรพากร หรือผู้แทน อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ หรือผู้แทน ผูอํ้านวยการสํานักงบประมาณ หรือผูแ้ทน  
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ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย หรอืผู้แทน กรรมการผู้อํานวยการใหญ ่บริษัท การบินไทย จาํกัด (มหาชน) 
หรือผู้แทน กรรมการผู้อํานวยการใหญ ่บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) หรอืผู้แทน นายกสมาคมสมาพันธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศไทย หรอืผู้แทน นายกสมาคมโรงแรมไทย หรือผู้แทน ประธานสภา
หอการค้าแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน และ นายทวีศักด์ิ         
ธีระเกียรติกําจร ที่ปรึกษาประธานกรรมการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ันแมเนจเม้นท ์จาํกัด โดยมี ผู้อํานวยการ       
สํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เป็นกรรมการและเลขานุการ ผูอํ้านวยการกลุ่มงานส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาธุรกิจ สํานักงานส่งเสริม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
และเจ้าหน้าทีส่ํานักส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  อํานาจหน้าที่  
  1. อํานวยการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013  และกิจกรรมคูข่นานอ่ืน ๆ ให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน  
   2. วางแผนและกําหนดกรอบแนวทางในการดําเนินการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013 
ภายใต้เง่ือนไขของความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในการเป็นเจ้าภาพจัดงาน 
ITU TELECOM WORLD 2013   
   3. วางแผนและกําหนดกรอบแนวทางในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน ITU TELECOM WORLD 
2013 ทั้งในและต่างประเทศ  
  4. พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อคิดเห็นที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานที่ครอบคลมุถึง
เน้ือหาสาระของการจัดงาน การประมาณการค่าใช้จ่ายและอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
    5. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดงาน ITU TELECOM WORLD 2013  ภายใต้
งบประมาณที่รัฐบาลได้จัดสรร เพ่ือให้การจัดงานเป็นไปด้วยความราบร่ืนและบรรลุวัตถุประสงค์  
  6. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม  
  7. ติดตามและประเมินผลการดําเนินการของคณะอนุกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังเพ่ิมเติม  

 
  3. แต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นาํด้านน้ําแห่งภูมิภาค
เอเชีย-แปซิฟกิ ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สรุัสวดี) ประธานกรรมการ
ระดับชาติของไทยเพื่อเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที ่2 เสนอ ดังน้ี  
   1. อนุมัติยกเลกิองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการระดับชาติของไทยเพ่ือเตรียมการ
จัดการประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd 
APWS) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 และแต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการ
ประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที ่2 ชุดใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตามท่ีเสนอ  
   2. อนุมัติให้ขยายเวลาจัดการประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที ่2 และ
กิจกรรมที่เก่ียวข้องจากเดิมวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2556 เปน็วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
  คณะกรรมการระดับชาติเพือ่เตรียมการจัดการประชุมระดับผูน้ําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) ชุดใหม่ มีองค์ประกอบและอํานาจ
หน้าที่ ดังน้ี  
   องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรสัวดี) เป็นประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
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สิ่งแวดล้อม เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ                      
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายอภิชาต อนุกูลอําไพ นายชูเกียรติ ทรัพย์ไพศาล โดยมี
อธิบดีกรมทรัพยากรนํ้า เป็นกรรมการและเลขานุการ เลขาธิการสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้าและ                     
อุทกภัยแห่งชาติ อธิบดีกรมชลประทาน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (นางสาวอัจฉรา วงศ์แสงจันทร์) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  อํานาจหน้าที่  
  1) กําหนดนโยบาย แนวทางการจัดเตรียมการประชุม และจัดการประชุมในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและเหมาะสม  
   2) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติงานได้ตามความจําเป็น  
  3) ให้รายงานผลการดําเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทราบตามความเหมาะสม  
 
  4. ขออนุมัติให้ข้าราชการมาดํารงตําแหนง่ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
อีกตําแหน่งหนึ่ง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง นายอธิปัตย์ บํารุง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน กระทรวง
พลังงาน มาดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อีกตําแหน่งหน่ึง เป็นเวลา 1 ปี ตามที่
ประธานกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายส่งเสริม
เศรษฐกิจสร้างสรรค์เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป โดยให้นับระยะเวลาการดํารงตําแหน่งเดิม
ต่อเน่ืองและได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และสิทธิประโยชน์ที่ได้รับอยู่เดิม ซึ่งรวมถึงรถประจําตําแหน่งใน
อัตราของตําแหน่งสังกัดเดิมต่อไป  
 

5. แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาตเิพิ่มเติม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเพ่ิมเติม ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ 
นโยบายยางธรรมชาติเสนอ  
 

6. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังนายเชวงศักด์ิ เร่งไพบูลย์วงษ์ เป็นข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง  
ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์          
(นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์)] แทนนายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกุล ซึ่งลาออก ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

7. ให้กรรมการผูช้่วยรัฐมนตรคีงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึง่วาระ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ต้ังแต่
วันที่ 4 มีนาคม 2556 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ จํานวน 2 ราย ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ 
ดังน้ี 1. นายจิรเดช วรเพียรกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการคลัง 2. นางสาวอินทร์ริตา นนทะวัชรศิริโชติ   
ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
 

8. การมอบหมายรัฐมนตรีกํากับดูแลพืน้ที่จังหวัดประสบภัยแล้ง  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเสนอ ดังน้ี  
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   1. มอบหมายรัฐมนตรีทําหน้าที่ดูแลพื้นทีจั่งหวัดที่ประสบภัยแล้งเพิม่เติม 8 จังหวัด ได้แก่        
จ.ร้อยเอ็ด สกลนคร ปราจีนบุรี น่าน กําแพงเพชร แม่ฮ่องสอน ชัยนาท และตรัง (รวมจังหวัดที่ประสบภัยแล้งทั้งสิน้ 
37 จังหวัด) ดังน้ี  

จังหวัด รัฐมนตรีที่ได้รบัมอบ 
ร้อยเอ็ด  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก) 
สกลนคร 
แม่ฮ่องสอน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ชัยนาท 
กําแพงเพชร รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) 
ปราจีนบุรี  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (นายฐานิสร์ เทยีนทอง)
น่าน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (นายชลน่าน ศรีแก้ว) 
ตรัง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายณัฐวุฒิ ใสยเกือ้) 

   2. ปรบัเปลี่ยนผู้กํากับดูแลพืน้ที ่ดังน้ี  
จังหวัด รัฐมนตรีที่ได้รบัมอบ 

ตาก เปลี่ยนจากรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายทนุศักด์ิ         
เล็กอุทัย) เปน็ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ 
รัตนากร

พิษณุโลก  เปลี่ยนจาก รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร 
เป็น รัฐมนตรชี่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายเสรมิศักด์ิ      
พงษ์พานชิ

สุโขทัย  

 
  9. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปา
ส่วนภูมิภาค จํานวน 7 คน ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังน้ี 1. นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (บุคคลในบัญชีรายช่ือ) ประธานกรรมการ 2. นายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร ์
มหาวิทยาลัยรงัสิต (บุคคลในบัญชีรายช่ือ) กรรมการ 3. นายบุญเชิด คิดเห็น อธิบดีกรมที่ดิน กรรมการ                
4. นางชนาทิพย์ วีระสืบพงศ์ รองอธิบดีกรมสรรพากร กรรมการ ผูแ้ทนกระทรวงการคลัง 5. นางชูจิรา กองแก้ว 
ข้าราชการบํานาญ (บุคคลในบัญชีรายช่ือ) กรรมการ 6. พันตํารวจโท ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ อดีตข้าราชการตํารวจ 
กรรมการ  7. นายอัมภัส ป่ินวนิชย์กุล กรรมการ 8. นายรอยล จิตรดอน ผู้อํานวยการสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ํา
และการเกษตร (องค์การมหาชน) กรรมการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป   
 
 
 

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