
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/39270                         วันท่ี  1  พฤษภาคม  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
  วาระที่ 4 เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร  
ว่าด้วย การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีกรณีเงนิช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด)  
  สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)  
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีกรณีเงินช่วยเหลือตามโครงการ
เกษียณอายุก่อนกําหนด) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้    
   ข้อเท็จจริง กค. เสนอว่า  
  1. โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 272 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
การยกเว้นรัษฎากร กําหนดให้เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของ 
ส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของ 
ส่วนราชการ พ.ศ. 2551 และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่สมาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการได้รับเมื่อ
ออกจากราชการ ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
รวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ โดยมีผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555  
   2. แต่โดยที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ทันภายในปี พ.ศ. 2555 ประกอบ
กับเพ่ือเป็นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (10 เมษายน 2555) และเพ่ือให้ผู้ซึ่งออกจากราชการตาม
มาตรการฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเท่าเทียมกัน จึงเห็นสมควรแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 272  
(พ.ศ. 2552) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดยให้มผีลใช้บังคับสําหรับเงินได้ 
พึงประเมินประจําปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป โดยให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณ 
เพ่ือเสียภาษีเงินได้   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้กฎกระทรวง ฉบับที่ 272 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร มีผลใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

วาระที่ 5 เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
  สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักนายกรัฐมนตร ีพ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้ว ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 

/สาระ... 
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  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2550  

2. กําหนดภารกิจและอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
3. กําหนดให้ส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประกอบด้วย  

สํานักงานเลขาธิการ  กองกฎหมายและระเบียบราชการ กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐ
รูปแบบอ่ืน กองติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม  
กองเผยแพร่และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ กองพัฒนาระบบราชการ 1 กองพัฒนา
ระบบราชการ 2 กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์ กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  
และกองส่งเสริมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ   

4. กําหนดให้มีกลุม่ตรวจสอบภายใน กลุม่พัฒนาระบบบริหารและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน 
การทุจริต  ใหส้ํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ก.พ.ร.  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

                   วาระที่ 6 ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าํตาลทราย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข เก่ียวกับการอนุญาตให้ส่งออกน้าํตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
                    สาระสําคัญ คือ คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและ
นํ้าตาลทราย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เก่ียวกับการอนุญาตให้ส่งออกนํ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1. กําหนดคํานิยามคําว่า “อิเล็กทรอนิกส”์ 
  2. กําหนดให้สาํนักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายมีอํานาจในการออกประกาศ 
หรือระเบียบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการให้บริการผู้ประกอบการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์และรองรับการออกใบอนุญาตและใบรับรองเพ่ือการส่งออกนํ้าตาลทรายผ่านระบบ  
National Single Window ได้ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
                   วาระที่ 11 เรื่อง  การปรบัปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 
                       สาระสําคัญ คือ คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ดังน้ี  

1. การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
ของกระทรวงส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน  

2. ให้สํานักงบประมาณนําข้อเสนอตามข้อ 1 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปจัดทําเป็น 
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเอกสารประกอบงบประมาณ  
โดยให้ส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังกล่าวให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน และแจ้งผลการพิจารณาให้สํานักงบประมาณทราบ 
โดยตรง  ก่อนนําไปจัดพิมพ์เป็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 

/และเอกสาร... 
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ด้าน วาระ เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เร่ืองที่

กฎหมาย 4 ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีกรณีเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุ โดย สํานักบริหารกลาง
ก่อนกําหนด) 

5 ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

6 ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เง่ือนไข เก่ียวกับการอนุญาตให้ส่งออกนํ้าตาลทราย (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ….

เศรษฐกิจ-สังคม 11 การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
โดย สํานักบริหารกลาง

และสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ

หมายเหตุ : การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2556



http://www.thaigov.go.th                                                      วันที่ 30 เมษายน 2556          
  
  วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายทศพร เสรีรักษ์  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                
หิมะทองคํา  ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี           
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

  
กฎหมาย 

  1.  เรื่อง     ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ยางรถท่ีใช้แล้วเป็นสินคา้ที่ 
                                           ต้องห้าม หรือต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบใน 
                                           การนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง   ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด 
  3.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. 
  4.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
     การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีกรณีเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุ
     ก่อนกําหนด)  
  5.   เรื่อง    ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
     สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. .... 
                  6.         เรื่อง  ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ

  เง่ือนไข เก่ียวกับการอนุญาตให้ส่งออกนํ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม  
  7.  เรื่อง  ข้อเสนอการขอรับเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2557  
  8.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบช่ือสะพานและตราสัญลักษณ์สะพานมิตรภาพ 4                          
    (เชียงของ-หัวทราย)  
  9.  เรื่อง  ขออนุมัติต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 ล้านบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
  10.  เรื่อง  การขอปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ปฏิบัติงานจัดทํา 
    สัญญาประกันภัยเพ่ือคุ้มครองการรักษาพยาบาลของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
  11.  เรื่อง  การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  12.  เรื่อง  ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมของทบวงการพลังงานปรมาณู
    ระหว่างประเทศ  
  13.  เรื่อง   สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  
  14.  เรื่อง   รายงานความก้าวหน้าการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์ 

 
ต่างประเทศ  

  15.  เรื่อง  ข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติควํ่าบาตรเกาหลีเหนือ 
  16.  เรื่อง  การแก้ไขความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การการบินพล
    เรือนระหว่างประเทศว่าด้วยสํานักงานภาคตะวันออกไกลและแปซิฟิกขององค์การ
    ดังกล่าว 
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  17.  เรื่อง  การจัดทําบันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทยและฟิลิปปินสว่์าด้วย 
    การแลกเปลี่ยนครู 
  18.  เรื่อง  โครงการ Institutional Capacity Building for ASEAN Monitoring and  
    Statistics ภายใต้กรอบความสัมพันธ์อาเซยีน-สหภาพยุโรป  
  19.  เรื่อง  การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมรฐัมนตรีกลาโหมอาเซียน (Joint  
    Declaration) และร่างเอกสารแนวความคิด (Concept Paper) ที่เก่ียวข้อง 

 
แต่งต้ัง 

  20.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ
  ทรงคุณวุฒิ 
 2.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่ง 
  ประเทศไทย  
  3.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
  (กระทรวงพลังงาน)  
 4.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  
 5.  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
  และปราบปรามยาเสพติด (กระทรวงยุติธรรม)  
 6.  การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย 
  ข้าราชการประจํา  (นักบริหารระดับสูง) (สาํนักนายกรัฐมนตรี)  
 7.    การปรับองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็ก
        ในรูปแบบที่เลวร้าย 
 

***************************************************** 
 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  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ยางรถที่ใช้แล้วเปน็สินค้าที่ต้องห้ามหรอืต้องขออนุญาต
และต้องปฏิบติัตามมาตรการจัดระเบียบในการนาํเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ยางรถท่ีใช้แล้ว
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามหรือต้องขออนุญาตและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร   
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรตีรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสาํคญัของร่างประกาศ  
  1. ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนํายางรถที่ใช้แล้วเข้ามาในราชอาณาจักร               
พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2546  
   2. กําหนดบทนิยาม “ยางรถท่ีใช้แล้ว” หมายความว่า ยางรถที่หล่อดอกใหม่ ยางรถท่ีใช้งานแล้ว 
และให้หมายความรวมถึงเศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นยางรถตามที่กําหนด   
  3. ให้ยางรถท่ีใช้แล้วชนิดที่ใช้กับรถยนต์น่ัง (รวมถึงสเตช่ันแวกอนและรถแข่ง) ยางชนิดที่ใช้กับ
รถจักรยานยนต์ ยางชนิดที่ใช้กับรถจักรยาน เศษ เศษตัดและของที่ใช้ไม่ได้ที่เป็นยางของรถ ตามพิกัดอัตราศุลกากร       
ที่กําหนด เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร  
  4. ให้ยางรถท่ีใช้แล้วชนิดที่ใช้กับรถบัสหรือรถบรรทุก ตามพิกัดอัตราศุลกากรที่กําหนด เป็นสินค้า        
ที่ต้องขออนุญาตในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร  
  5. ความในขอ้ 3. และ ข้อ 4. มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่นํายางรถที่ใช้แล้วเข้ามาเพ่ือการศึกษาวิจัย            
เพ่ือเป็นตัวอย่าง เพ่ือการแข่งขันรถ เพ่ือการท่องเที่ยว หรือยานพาหนะนําติดมาเพ่ือใช้กับยานพาหนะน้ัน ๆ ใน
ปริมาณเท่าที่จาํเป็น  
 
2. เรื่อง ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง ระเบียบการใช้
ตัวสะกด ตามท่ีราชบัณฑิตยสถาน (รถ.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจรงิ 
  รถ. รายงานว่า 
  1. โดยที่ รถ. เป็นสถาบันหลกัทางภาษา ภารกิจหน่ึงคือ การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดทํา
พจนานุกรม การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม และการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์                 
ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดน้ี เพ่ือให้ทางราชการ โรงเรียน และประชาชนมีแบบมาตรฐานสําหรับใช้ในการเขียน       
หนังสือไทยให้เป็นระเบียบเดียวกัน 
  2. คณะกรรมการชําระพจนานุกรมได้พิจารณาชําระพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 
โดยปรับแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามของคําศัพท์ทั่วไปและคําศพัท์เฉพาะสาขาวิชา เก็บคําศัพท์ซึ่งเป็นคําที่ใช้ในภาษาไทย
และเป็นที่รู้จักแพร่หลายแต่ยังไม่ได้เก็บไว้ในพจนานุกรม ทีส่ําคัญคือ ได้เก็บคําศัพท์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงใช้ในการพัฒนาเรื่องดิน นํ้า ป่าไม้ และบัดน้ี คณะกรรมการชําระพจนานุกรมได้ชําระพจนานุกรมเป็นที่เรียบร้อย
แล้ว ใช้ช่ือว่า “พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554”   
  สาระสาํคญัของร่างประกาศ 
  ยกเลิกประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2545 
และใหใ้ช้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เพ่ือให้เป็นแบบมาตรฐานสําหรับใช้ในการเขียนหนังสือไทย 
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3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงใหใ้ช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับ
ความเห็นของกระทรวงการคลัง และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ ทั้งน้ี ให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของคณะรัฐมนตรี  กระทรวงคมนาคม กระทรวง
อุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการ และให้
กระทรวงการคลังไปดําเนินการอุทธรณ์ตามข้ันตอนของกฎหมาย ระเบียบ  หลักเกณฑ์ และมติคณะรัฐมนตรี                  
ที่เก่ียวข้อง เมื่อร่างกฎหมายในเรื่องน้ีมีผลใช้บังคับเป็นกฎหมายแล้ว 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผงัเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. เป็นการ
กําหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและดํารงรักษา
กรุงเทพมหานคร โดยมีการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สิน การคมนาคมและการขนส่ง การสาธารณูปโภค บริการสาธารณะ 
และสภาพแวดล้อมที่ดี มมีาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่น่าอยู่ เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจวิทยากรการของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และศูนย์กลางการบริหารและการปกครอง
ของประเทศ มเีอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนการเป็นเมืองต้นแบบในด้านการรักษาสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติ รวมไปถึงลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนอย่างทั่วถึงก่อนดําเนินการแล้ว และ
ได้ผ่านการประชุมของคณะกรรมการผังเมอืงแล้ว 
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(มาตรการภาษีกรณีเงนิช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีกรณีเงินช่วยเหลือตามโครงการเกษียณอายุก่อนกําหนด) ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้    
   ข้อเท็จจรงิ  
  กค. เสนอว่า  
  1. โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 272 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร กําหนดให้เงินช่วยเหลือผู้ซึง่ออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ ตาม
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ พ.ศ. 2551 
และเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ทีส่มาชิกกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการได้รับเมื่อออกจากราชการ ตามมาตรการ
ปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ โดยมี
ผลใช้บังคับถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555  
   2. แต่โดยที่หน่วยงานของรัฐไม่สามารถจ่ายเงินช่วยเหลือได้ทันภายในปี พ.ศ. 2555 ประกอบกับ
เพ่ือเป็นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (10 เมษายน 2555) และเพ่ือให้ผู้ซึ่งออกจากราชการตามมาตรการฯ 
ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างเท่าเทียมกัน จึงเห็นสมควรแก้ไขกฎกระทรวง ฉบับที่ 272 (พ.ศ. 2552) ออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดยให้มีผลใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปี พ.ศ. 
2551 เป็นต้นไป โดยให้ถือเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้   
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้กฎกระทรวง ฉบับที่ 272 (พ.ศ. 2552) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการ
ยกเว้นรัษฎากร มีผลใช้บังคบัสําหรับเงินได้พึงประเมินประจําปี พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป  
 



 5 

5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักนายกรัฐมนตร ี
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ สํานักนายกรัฐมนตร ีพ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีสาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 

1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ                
สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2550  

2. กําหนดภารกิจและอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
3. กําหนดให้ส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ประกอบด้วย สํานักงาน 

เลขาธิการ  กองกฎหมายและระเบียบราชการ กองกิจการองค์การมหาชนและหน่วยงานของรัฐรูปแบบอ่ืน กอง
ติดตามและประเมินผลการพัฒนาระบบราชการ กองบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรม กองเผยแพร่และ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ กองพัฒนาระบบราชการ 1 กองพัฒนาระบบราชการ 2                
กองพัฒนาระเบียบราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์ กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  และกองสง่เสริมการ
ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ   

4. กําหนดให้มีกลุม่ตรวจสอบภายใน กลุม่พัฒนาระบบบริหารและศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ 
ทุจริต  ให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ ก.พ.ร.  
 
6. เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและน้าํตาลทราย ว่าด้วย หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข เก่ียวกับการ
อนุญาตให้สง่ออกน้ําตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข เก่ียวกับการอนุญาตให้ส่งออกนํ้าตาลทราย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี                    
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างระเบียบ 
  1. กําหนดคํานิยามคําว่า “อิเล็กทรอนิกส”์ 
  2. กําหนดให้สาํนักงานคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทรายมีอํานาจในการออกประกาศหรือ
ระเบียบปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการให้บริการผู้ประกอบการตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส ์และรองรับการออกใบอนุญาตและใบรับรองเพ่ือการส่งออกนํ้าตาลทรายผ่านระบบ National Single 
Window ได้ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม  
7. เรื่อง ข้อเสนอการขอรบัเงินอุดหนนุบรกิารสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2557  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบกรอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)  จํานวน 2,436.442 ล้านบาท  
และ 1,524.835 ล้านบาท ตามลําดับ และให้ทั้งสองหน่วยงานดังกล่าวกู้เงินเพ่ือเป็นเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ 2557 ตามกรอบวงเงินที่เสนอ โดยรัฐรับภาระหน้ีและให้กระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินกู้ 
และค้ําประกันการกู้เงิน  พิจารณาวิธีการกู้เงิน  รายละเอียดและเง่ือนไขในการกู้เงินต่อไป ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ   
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8. เรื่อง ขอความเห็นชอบชื่อสะพานและตราสัญลักษณ์สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-หัวทราย)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบช่ือสะพานและตราสัญลักษณ์สะพานมิตรภาพ 4 (เชียงของ-หัวทราย) 
ตามท่ี กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  คค. รายงานว่า 
  คณะกรรมการ PMC และ PCC ฝ่ายไทย ได้ประชุมร่วมกับคณะกรรมการ PMC และ PCC ฝ่ายลาว 
เมื่อวันที่ 17 - 18 มกราคม 2556 และได้ใหค้วามเห็นชอบช่ือสะพานมิตรภาพ 4 และรปูแบบตราสัญลักษณ์ อีกทั้ง
คณะกรรมการจัดทําร่างความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธ์ิ การใช้ การบริหารและการบํารุงรักษาสะพานมิตรภาพ 4 (เชียง
ของ-ห้วยทราย) ฝ่ายไทย ได้ประชุมเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 และมีมติเห็นชอบร่างความตกลงดังกล่าวฉบับ
ภาษาไทย ซึ่งมสีาระสําคัญ ได้แก่ กรรมสิทธ์ิสะพาน เขตแดน ความร่วมมือทางกฎหมายบนสะพาน การจัดต้ังองค์กร
บริหารและบํารุงรักษาสะพาน การรักษาความปลอดภัย การบริหารและบํารุงรักษาสะพาน ค่าผ่านสะพาน              
การปรับปรุงระเบียบการผ่านแดน การผ่านสะพานของผู้ที่เก่ียวข้องกับการบริหารและบํารุงรักษาสะพาน ระบบ
การจราจร การแก้ไขข้อขัดแย้งและข้อบทสดุท้าย โดยมีช่ือสะพานและตราสัญลักษณ์เป็นส่วนหน่ึงในภาคผนวกของ
ร่างความตกลงฯ ทั้งน้ี ภายหลังรัฐบาลของทั้งสองฝ่ายให้ความเห็นชอบช่ือสะพานและตราสัญลักษณแ์ล้ว               
กรมทางหลวงจะได้ประชุมหารือร่วมกับฝ่ายลาวเพ่ือพิจารณาจัดทําร่างความตกลงฯ ให้แล้วเสร็จก่อน คค. นําเสนอ
คณะรัฐมนตรพิีจารณาให้ความเห็นชอบการลงนามร่างความตกลงดังกล่าวในโอกาสแรกต่อไป 
  สําหรับคณะกรรมการ PMC คณะกรรมการ PCC และคณะกรรมการจัดทําร่างความตกลงฯ ในส่วน
ของฝ่ายไทย ประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กรมศุลกากร สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง จังหวัด
เชียงราย กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมการประชุม และได้ให้ความเห็นชอบช่ือสะพาน
และตราสัญลักษณ์ดังกล่าวด้วยแล้ว 
  ทั้งน้ี การต้ังช่ือสะพานและตราสัญลักษณ์ดังกล่าวมีความเหมาะสมและอยู่บนพ้ืนฐานของความ            
เท่าเทียมและเสมอภาคกันระหว่างประเทศไทย และ สปป. ลาว 
 
9. เรื่อง ขออนุมัติต่ออายุสญัญาเงินกู้วงเงิน 800 ลา้นบาท ของการรถไฟแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ต่ออายุสัญญาเงินกู้วงเงิน 800 
ล้านบาท ของ รฟท. จากธนาคารกรุงไทย จาํกัด (มหาชน) ต่อไปอีก 1 ปี ตามพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2494 มาตรา 39 (4) โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ําประกัน พร้อมยกเว้นค่าธรรมเนียมการค้ําประกัน                
ให้ รฟท. ต่อไป ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  
  ทั้งน้ี  ยกเว้นในสว่นของการคิดค่าธรรมเนียมการค้ําประกัน  ให้สงวนสทิธ์ิในการคิดคา่ธรรมเนียม
การคํ้าประกันไว้ก่อน  ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง  และให้การรถไฟแห่งประเทศไทยรับความเห็นของ                        
สํานักงบประมาณไปดําเนินการด้วย  
 
10. เรื่อง การขอปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายคา่รักษาพยาบาลกรณีผูป้ฏิบัติงานจัดทําสัญญาประกันภัยเพือ่
คุ้มครองการรกัษาพยาบาลของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ปฏิบัติงาน
จัดทําสัญญาประกันภัยเพ่ือคุ้มครองการรักษาพยาบาลของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด โดยให้สอดคลอ้งเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันกับพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 มาตรา 11 ตามท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ และใหบ้ริษัท ไปรษณย์ีไทย จํากัด รบัความเห็นของ
กระทรวงการคลังที่เห็นควรให้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด  กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและหลักฐานการ
เบิกจ่ายให้ชัดเจนและรัดกุมไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย   
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
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  ทก. รายงานว่าบริษัทฯ เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัด ทก. มีหลักเกณฑ์ในการเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลของผู้ปฏิบัติงานระบุอยู่ในระเบียบบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ฉบับที่ 69 ว่าด้วยการช่วยเหลือเก่ียวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2548 ซึ่งระเบียบดังกล่าวอาศัยหลักเกณฑ์อ้างอิงตามสิทธิของข้าราชการตามพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2523 และบัดน้ีได้ถูกยกเลิกแลว้ โดยพระราชกฤษฎีกาเงิน
สวัสดิการฯ พ.ศ. 2553 และมีผลบังคับใช้แล้วเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 ซึ่งพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่น้ีได้บัญญัติ
หลักเกณฑ์ขึ้นใหม่เฉพาะในกรณีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสําหรับผู้มสีิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลน้ันได้จัดทําสัญญา
ประกันภัยไว้แล้ว ดังน้ัน ทก. จึงเสนอปรับแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบของบริษัทฯ เก่ียวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่าย              
ค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว เพ่ือให้ความคุ้มครองสิทธิประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ใหส้อดคลอ้งกับพระราช
กฤษฎีกาฯ ฉบับปัจจุบัน ดังน้ี 
  1. เดิมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ปฏิบัติงานบริษัทฯ น้ัน ใช้หลกัเกณฑ์ตามระเบียบบริษัทฯ 
ฉบับที่ 69 ว่าด้วยการช่วยเหลือเก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2548 ข้อ 7 (ซึ่งกําหนดให้กรณีทีผู่ป้ฏิบัติงานหรือ
บุคคลในครอบครัวได้ร้บเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืนแล้ว ผูน้ั้นไม่มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตาม
ระเบยีบนี ้เว้นแต่จํานวนเงินค่ารักษาพยาบาลน้ันตํ่ากว่าที่จะได้รับตามระเบียบน้ี ก็ให้ได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตาม
ระเบียบน้ีเฉพาะส่วนที่ยังขาดอยู่)  โดยอาศัยหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการฯ พ.ศ. 2523 
มาตรา 9 (ซึ่งกําหนดให้กรณทีี่ผู้มีสทิธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาน้ีหรือ
บุคคลในครอบครัวของผู้น้ัน มีสิทธิหรือได้รบัเงินค่ารักษาพยาบาลจากหน่วยงานอ่ืนแล้ว ผู้นัน้ไม่มีสิทธิได้รับเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ค่ารักษาพยาบาลท่ีได้รับน้ันตํ่ากว่าเงิน
สวัสดิการที่มีสทิธิจะได้รับตามพระราชกฤษฎีกาน้ี ก็ให้มีสทิธิได้รับเงินเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่) ซ่ึงจะเห็นได้ว่า สิทธใิน
การเบิกค่ารักษาพยาบาลของผู้ปฏิบัติงานท่ีได้จัดทําสญัญาประกันภัยเพื่อคุ้มครองการรักษาพยาบาลของตนเอง
ไว้นั้น หากบรษัิทประกันภัยได้จ่ายเงินคา่รกัษาพยาบาลแล้ว จะไม่สามารถนําค่ารักษาพยาบาลมาเบิกจาก
หน่วยงานได้อีก เว้นแต่เงินทีไ่ด้รับจากบริษัทประกันภัยนัน้ น้อยกว่าสิทธิที่จะได้รบัจากหน่วยงาน 
  2. ปัจจุบันได้มพีระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการฯ พ.ศ. 2553 กําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาลข้ึนใหมแ่ล้ว โดยมาตรา 11 บัญญัติว่า “ในกรณีที่มีการทําสัญญาประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองในการ
รักษาพยาบาลแก่ผู้มสีิทธิหรือบุคคลในครอบครัว หากสิทธิที่จะได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลตามสัญญาประกันภัยน้ัน 
ตํ่ากว่าค่ารักษาพยาบาลในคราวนั้น ให้ผู้น้ันมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกา
น้ีเฉพาะส่วนที่ขาดอยู่ แต่ต้องไม่เกินไปกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง ทัง้น้ี ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง
กําหนด” กล่าวคือหากสทิธทิี่จะได้รับเงินจากบริษัทประกันภัยนั้นตํ่ากว่าค่ารักษาพยาบาลในคราวนั้น ผู้นัน้จะ
ยังคงมีสทิธิได้รับเงนิสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามสทิธขิองตนเองอีก ในส่วนที่ยังขาดอยู่หลังจาก
ได้รับเงนิจากบริษัทประกันภัยไปแล้ว แต่ต้องไม่เกินไปกว่าความเสียหายที่เกิดขื้นจริง 
  3.  ทก. พิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขปรับปรุงระเบียบของบริษัทฯ ว่าด้วยการช่วยเหลือเก่ียวกับ
การรักษาพยาบาล พ.ศ. 2548 ขึ้นใหม่เพ่ือให้มีหลักเกณฑ์สอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับพระราช
กฤษฎีกาเงินสวัสดิการฯ พ.ศ. 2553 ย่อมเป็นการให้ทางเลอืกแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับความเจ็บป่วย ได้เลือกใช้บริการ
จากสถานพยาบาลตามที่ตนต้องการและเป็นการเพ่ิมสิทธิให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอีกทางหน่ึง ซ่ึงจะส่งผลให้บริษัทฯ มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงแตเ่ฉพาะค่ารักษาพยาบาลในส่วนทียั่งขาดอยู่ภายหลังจากทีห่ักเงินที่บริษัทประกันภัยจ่ายเงนิ
ให้ผู้ปฏิบัติงานแล้วเท่านัน้ ส่วนเม่ือค่าใชจ่้ายที่ผูป้ฏิบัติงานได้จ่ายไปจริงยังคงขาดอยู่เท่าไหร่ ทางบริษัทฯ จึงจะ
จ่ายให้ผู้นัน้ตามสิทธิที่ผูน้ั้นสามารถเบิกจากบริษัทฯ ได้ แต่ไม่เกินยอดค่าใช้จ่ายทีผู่ป้ฏิบัติงานได้จ่ายไปจริง ซึ่งใน
อนาคตหากผู้ปฏิบัติงานเห็นว่าจะได้รับความสะดวกจากการใช้สิทธิประกันภัย และยังสามารถนําส่วนที่ขาดมาเบิก
จากหน่วยงานได้ อาจทําให้มกีารทําประกันภัยเพ่ิมมากขึ้น อันจะทําให้คา่ใช้จ่ายเก่ียวกับค่ารักษาพยาบาลของบริษัทฯ 
ลดลง เน่ืองจากผู้ปฏิบัติงานจะใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้เฉพาะส่วนที่ขาดจากสิทธิเท่าน้ัน อีกทั้งยังเป็นการช่วย
รักษาสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ เน่ืองจากในการทําสญัญาประกันภัยน้ัน ผู้ปฏิบัติงานก็เป็นผู้ออก
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ชําระค่าเบ้ียประกันภัยด้วยตนเอง จึงไม่ควรที่ผู้ปฏิบัติงานน้ันจะต้องเสียสิทธิของตนในการเบิกค่ารักษาพยาบาลจาก
บริษัทฯ ไปด้วยแต่อย่างใด 
  4. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 ที่ประชุมได้มี
มติเห็นชอบให้มีการปรับปรุงสภาพการจ้างที่เก่ียวกับการเงิน ในส่วนที่เก่ียวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่า
รักษาพยาบาล กรณีผู้ปฏิบัติงานจัดทําสัญญาประกันภัยเพ่ือคุ้มครองการรักษาพยาบาล 
  5. คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครส.) ได้ประชุมเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 มีมติ
เห็นชอบในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานของบริษัทฯ ที่มีการทําสญัญาประกันภัย ซึ่งให้ความคุ้มครองในการรักษาพยาบาลใน
คราวน้ัน ให้ผูป้ฏิบัติงานได้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาลตามระเบียบบริษัทฯ เฉพาะส่วนที่ขาด
อยู่ แต่ต้องไม่เกินไปกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง 
 
11. เรื่อง การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ดังน้ี  

1. การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของกระทรวง  
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน  

2. ให้สํานักงบประมาณนําข้อเสนอตามข้อ 1 ที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปจัดทําเป็นร่าง 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเอกสารประกอบงบประมาณ โดยให้ส่งร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังกล่าวให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน และแจ้งผลการพิจารณาให้สาํนักงบประมาณทราบโดยตรง  ก่อนนําไปจัดพิมพ์เป็นร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และเอกสารประกอบงบประมาณ และนําเสนอ
ให้คณะรฐัมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบในวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556 และนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร
ต่อไป 
 
12. เรื่อง ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมของทบวงการพลังงานปรมาณรูะหว่างประเทศ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังน้ี   
  1. เห็นชอบให้ วท. โดยสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติตอบรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมของ
ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomie Energy Agency IAEA) ของประเทศไทย 
จํานวน 3 รายการ ดังน้ี  
    1.1 การประชุมทางวิชาการ ในหัวข้อ “Severe Acute and Moderate Malnutrition 
(jointly with the International Malnutrition Task Force, IMTF) in South-East Asia” ณ กรุงเทพมหานคร 
ระหว่างวันที่ 27-29 พฤษภาคม 2556  
   1.2 การฝึกอบรมในหัวข้อ “Image Based Radiotherapy and QA for Lung and 
Gastrointestinal Cancer” ณ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 6-10 พฤษภาคม 2556  
   1.3 การประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ ในหัวข้อ “Drafting the Guidelines on Clinical Use 
of SPECT/CT and Finalizing the Reporting Templates” ณ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 21-24 
พฤษภาคม 2556  
   2. เห็นชอบร่างหนังสือตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและฝึกอบรม และหากมีการ
เปลี่ยนแปลงถอ้ยคําที่มิใช่สารัตถะของร่างหนังสือตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและฝึกอบรม ให ้วท. หารอื
ร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการแทนคณะรฐัมนตรี  โดยไม่
ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก   
  3. อนุมัติให้เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือตอบรับการเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมและฝึกอบรมทั้ง 3 รายการ  
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13. เรื่อง  สรปุผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร  เดือนกุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2556 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังน้ี  
  สาระสาํคญั 
  สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเป็นประจําทุกเดือน                   
โดยสอบถามประชากรที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ทุกจังหวัดทั่วประเทศมีครัวเรือนตกเป็นตัวอย่าง 
27,960 ครัวเรอืนต่อเดือน สําหรับในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ในภาพรวมสถานการณ์แรงงานมีจํานวนผู้ว่างงาน
ลดลง 1.1  หมืน่คน (จาก 2.56 แสนคน เป็น 2.45 แสนคน) เมื่อเปรียบเทยีบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 หาก
เปรียบเทียบกับช่วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2556 จํานวนผู้ว่างงานลดลง 7.6 หมื่นคน (จาก 3.21 แสนคน เป็น 2.45 
แสนคน) สําหรับสาระสําคัญการสํารวจสรุปได้ ดังน้ี  

1. ผู้ที่อยู่ในกําลงัแรงงาน ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนทั้งสิ้น 39.34 ล้านคน ประกอบด้วย              
ผู้มีงานทํา 38.81 ล้านคน  ผูว่้างงาน 2.45 แสนคน และผูท้ี่รอฤดูกาล 2.85 แสนคน ทัง้น้ี ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน            
มีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 จํานวน 5.4 แสนคน (จาก 38.80 ล้านคน เป็น 39.34 ล้านคน)  

2. ผู้มีงานทํา  ผู้มีงานทํา 38.81 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 จํานวน 7.5  
แสนคน (จาก  38.06 ล้านคน เป็น 38.81 ล้านคน) หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.0 ซึ่งมีผู้ทํางานเพ่ิมขึ้นและลดลงในสาขา
ต่าง ๆ  ได้ดังน้ี  
   2.1 ผู้ทํางานเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ผู้ทํางานภาคเกษตรกรรม 3.3 แสนคน (จาก 13.45 ล้านคน 
เป็น 13.78 ล้านคน) สาขาการก่อสร้าง 2.4 แสนคน  (จาก 2.54 ล้านคน เป็น 2.78 ล้านคน) สาขาทีพั่กแรมและการ
บริการด้านอาหาร 1.7 แสนคน (จาก 2.36 ล้านคน เป็น 2.53 ล้านคน) สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อม
ยานยนต์ และรถจักรยานยนต์ 7.0 หมื่นคน (จาก 6.11 ลา้นคน เป็น 6.18 ล้านคน) สาขาการผลิต 5.0 หมื่นคน (จาก 
5.98 ล้านคน เป็น 6.03 ล้านคน) สาขาการบริหารราชการ  การป้องกันประเทศ 4.0 หมื่นคน (จาก 1.68 ล้านคน 
เป็น 1.72 ล้านคน) สาขากิจกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ 3.0 หมื่นคน (จาก 0.10 ล้านคน เป็น 0.13 ลา้นคน)  
   2.2 ผู้ทํางานลดลง ได้แก่  ผูท้ํางานสาขากิจกรรมการบรกิารอ่ืน ๆ  เช่น กิจกรรมบรกิาร
สุขภาพร่างกาย  การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีดซักแห้ง เป็นต้น 6.0 หมื่นคน (จาก 0.72 ล้านคน เป็น 0.66 ลา้น
คน) สาขาเพ่ือกิจกรรมทางการเงินและการประกันภัย 3.0 หมื่นคน (จาก 0.43 ล้านคน เป็น 0.40 ล้านคน) เป็นต้น  
  3.  ผู้ว่างงาน  
   3.1 ผู้ว่างงานทั่วประเทศมีจาํนวน 2.45 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงาน ร้อยละ 0.6 ของ
กําลังแรงงานรวม (ลดลง 1.1 หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555) ประกอบด้วย ผู้ว่างงาน           
ที่ไม่เคยทํางานมาก่อนจํานวน 1.02 แสนคน อีกส่วนหน่ึงเป็นผู้ว่างงานที่เคยทํางานมาก่อนจํานวน 1.43 แสนคน โดย
เป็นผู้ว่างงานที่มาจากภาคการผลิต 7.6 หมืน่คน ภาคการบริการและการค้า 4.9 หมื่นคน และภาคเกษตรกรรม 1.8            
หมื่นคน  
   3.2 ผู้ว่างงานเป็นผู้มีการศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา 1.13 แสนคน ระดับ มัธยมศึกษา
ตอนต้น 4.5 หมื่นคน  ระดับประถมศึกษา 4.5 หมื่คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3.6 หมื่นคน และไม่มีการศึกษา
และตํ่ากว่าประถมศึกษา 6.0 พันคน  
   3.3 ผู้ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 9.8 หมื่นคน ภาคกลาง 6.0 หมืน่คน 
ภาคใต้ 4.6 หมื่นคน กรุงเทพมหานคร 2.5 หมื่นคน และภาคเหนือ 1.6 หมื่นคน หากคิดเป็นอัตราการว่างงาน ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีอัตราการว่างงานสูงสุดร้อยละ 0.8 รองลงมาเป็นภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
ร้อยละ 0.6 และภาคเหนือรอ้ยละ 0.2  
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14. เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ Waseda 
University International e-Government Ranking 2013 โดยการจัดอันดับของ Waseda University ตามที่
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังน้ี  

สาระสําคัญของรายงานการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสากลของ Waseda 
University International e-Government Ranking 2013 ซึ่งจัดทําโดยสถาบันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์คือ การทําให้เกิดการเช่ือมโยงในหน่วยงานภาครัฐเพ่ือประชาชน 
(Connected Government for the People) ซึ่งประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์อยู่ในอันดับที่ 20 จาก 55 ประเทศทั่วโลกเป็นการขยับสูงขึ้น 3 อันดับ จากปี พ.ศ. 2555 ที่อยู่ในอันดับ 
23 จาก 55 ประเทศ โดยอยู่ในลําดับที่ 2 ของประเทศในภูมิภาคอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์ และอยู่ในอันดับที่ 
9 จาก 20 ประเทศของกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก หรือ เอเปก (Asia-Pacific Economic 
Cooperation : APEC) จากรายงานดังกล่าวเป็นการสะท้อนถึงความพยายามในการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของ
ประเทศไทย ซึ่งทําให้เห็นถึงจุดแข็งที่จะต้องส่งเสริมและจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขและปรับปรุงต่อไป  
  ที่ผ่านมาประเทศไทยได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ดังจะเห็นได้จากได้มีการ
กล่าวถึงในแผนระดับชาติ เช่น แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย (พ.ศ.
2552-2556) หรือแม้กระทั่งได้มีการระบุไว้ใน กรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ระยะ พ.ศ.2554-
2563 ของประเทศไทย (ICT 2020) ซึ่งถือเป็นกรอบนโยบายในระยะยาว ที่แสดงถึงเป้าหมายของรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ปัจจุบันหน่วยงานระดับสากลมีบทบาทในการผลักดันการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
อย่างเป็นรูปธรรม ดังจะเห็นได้จาก องค์การสหประชาชาติ มีการจัดทํา “United Nations e-Government 
Readiness” และ สถาบันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น ได้มีการจัดทํา “Waseda 
University International e-Government Ranking” เป็นต้น ซึ่งแต่ละหน่วยงานได้กําหนดกรอบแนวคิดการ
พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในมุมมองต่างๆ ซึ่งทําให้แต่ละประเทศมีทิศทางในการดําเนินงานเพ่ือยกระดับการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนพัฒนาเพ่ิมศักยภาพให้กับประเทศของตนได้อย่าง                 
มีประสิทธิภาพ 
  ในระยะเวลากว่า 2 ปีที่ผ่านมา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกับสํานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ผลักดันงานต่าง ๆ เพ่ือสร้างให้เกิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับ
ประเทศไทย สามารถสรุปได้ ดังน้ี 
  (1) การศึกษา วิจัย พัฒนา และเสนอแนะแนวทางการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์     ซึ่งจาก
การศึกษากรอบแนวคิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสากล อาทิ การ์ทเนอร์ (Gartner) สถาบันรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น และองค์การสหประชาชาติ เป็นต้น พบว่า แนวโน้มการพัฒนา
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในระดับสากลน้ันได้ให้ความสําคัญกับหลักการ Open Government ซึ่งประกอบไปด้วย                
1) ความโปร่งใส (Transparency) 2) ความร่วมมือ (Collaboration) และ 3) การมีส่วนร่วม (Participation)                
ทั้งน้ี กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยสํานักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เล็งเห็นว่า
ประเทศไทยควรมีการกําหนดกรอบแนวคิดการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับประเทศไทย (Thailand                
e-Government Readiness Framework) เพ่ือประโยชน์ในการวางแผน การกําหนดนโยบาย ตลอดจนการดําเนิน
โครงการท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ นอกจากน้ันแล้วหน่วยงานต่างๆ จะได้ทราบถึงสถานการณ์การพัฒนาด้าน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของตนเอง และนําไปสู่การปรับปรุง พัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานภาครัฐในประเทศไทย 
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  (2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประเทศไทย เช่น โครงการ
พัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network: GIN) และ 
โครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud Service: G-Cloud) เป็นต้น 
  (3) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เช่น หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์    (e-Government 
Executive Program) และหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สําหรับผู้บริหารระดับสูง (รอส.) เป็นต้น 
  กล่าวโดยสรุป การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์จําเป็นต้องประกอบด้วยหลายปัจจัยที่สําคัญ เพ่ือมุ่ง
ไปสู่การเช่ือมโยงหน่วยงานภาครัฐโดยยึดเอาประชาชนเป็นที่ต้ัง (e-Government for the People) และก้าวไปสู่
การเป็น SMART Thailand 

 
ต่างประเทศ 

15. เรื่อง ข้อมติคณะมนตรีความม่ันคงแห่งสหประชาชาติควํ่าบาตรเกาหลเีหนือ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี 
            1. เห็นชอบต่อการดําเนินการตามข้อมติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United 
Nation Security Council : UNSC) ที ่/2094 (ค.ศ.2013) เก่ียวกับมาตรการควํ่าบาตรเกาหลีเหนือ รวมทั้งรายช่ือ
บุคคลที่ถูกห้ามการเดินทางและอายัดทรัพย์สินเพ่ิมเติม รายช่ือคณะบุคคลที่ถูกอายัดทรัพย์สินเพ่ิมเติม รายการสิ่งของ
วัสดุ เครื่องมือ สินค้า และเทคโนโลยี และรายการสินค้าฟุ่มเฟือย           
  2. มอบหมายให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้องของไทย ได้แก่ กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงการคลัง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานสภาความ
มั่นคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย คณะกรรมการการบินพลเรือน และสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ปฏิบัติตามข้อมติดังกล่าว และปรับปรุงฐานข้อมูลเก่ียวกับเรื่องดังกล่าวให้เป็นไป
ตามรายช่ือล่าสุด 
 
16. เรื่อง การแก้ไขความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
ว่าด้วยสํานักงานภาคตะวันออกไกลและแปซิฟิกขององค์การดังกล่าว 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแก้ไขความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศว่าด้วยสํานักงานภาคตะวันออกไกลและแปซิฟิกขององค์การดังกล่าว โดยเพ่ิมคํา
ว่า “อาคารสํานักงานเลขาธิการ” (Secretariat Building) และ “อาคารการประชุม” (Conference Building) ไว้
ใน Article III Section 4 ของความตกลงฯ ตามท่ี กระทรวงคมนาคม เสนอ 
 
17. เรื่อง การจัดทําบนัทึกความตกลงระหว่างกระทรวงศกึษาธิการไทยและฟิลิปปนิสว่์าด้วยการแลกเปลี่ยนคร ู
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการ เสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการแลกเปลี่ยนครู (Memorandum of Agreement 
between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Department of Education 
of the Republic of the Philippines on Exchanges of Professional Teachers) ทั้งน้ี หากก่อนลงนามมีความ
จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความตกลงฯ ในส่วนที่มใิช่สาระสําคัญ ให้ ศธ. หารือกับกรมสนธิสญัญาและกฎหมาย
กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกคร้ัง 



 12 

  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ลงนามในบันทึกความตกลงระหว่าง
กระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐฟิลปิปินส์ว่าด้วยการแลกเปลี่ยน
ครู 
  3. อนุมัติให ้กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 2  
  สําหรับกรณีการจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)  เป็นกรณีการทําความตกลงในระดับ
หน่วยงานของรัฐไม่ใช่ระดับรฐัหรือรัฐบาล  ไม่เข้าลักษณะการทําหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที ่2) พุทธศักราช 2555 จึงไม่จําเป็นต้องให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทํา
หนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)  เพ่ือการลงนามดังกล่าว ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  บันทึกความตกลงระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงศกึษาธิการ
แห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ว่าด้วยการเปลี่ยนคร ูมีสาระสาํคัญสรุปได้ ดังน้ี 
  1. เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
   (1) โครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการส่งเสริมความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร
ทางการศึกษา โดยเฉพาะอย่างย่ิงครูในสถานศึกษา ผ่านโครงการแลกเปลีย่นครูหน่ึงภาคการศึกษา ซึ่งเริ่มต้นในปี
การศึกษาปัจจุบัน และจะมีการขยายโครงการออกไปอีกหน่ึงปีการศึกษาหากประเมินผลการดําเนินงานแล้วเป็นที่น่า
พอใจ 
   (2) โครงการแลกเปลี่ยนจะครอบคลุมถึงการแนะนําให้ครขูองคู่ภาคีได้รับรู้ถึงกิจกรรม
ประจําวันในโรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา และโรงเรียนเทคนิคและอาชีวศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
   (3) เมื่อสิ้นสุดการแลกเปลี่ยนครูทุกคร้ัง ให้ครูที่เข้าร่วมโครงการประชุมรว่มกันเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู้และจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนในโรงเรียนของแต่ละฝ่าย บนพ้ืนฐาน
ของปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดในหมู่เพ่ือนร่วมวิชาชีพและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการศึกษาอ่ืน ๆ 
  2. บทบาทและภาระหน้าทีข่องคู่ภาคฝี่ายจัดส่ง คู่ภาคีจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังน้ี 
   (1) แสวงหาและคัดเลือกครูในโรงเรียนประถมศึกษาและโรงเรียนมัธยมศึกษา และวิทยาลัย
อาชีวศึกษา ซึ่งจะจัดส่งไปยังภาคีอีกฝ่ายหน่ึงบนพ้ืนฐานของความเข้าใจร่วมกันว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะ
เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเป็นครูที่กระตือรือร้นและมีคณุสมบัติครบถว้นตามข้อกําหนดปรกติของภาคีแต่ละฝ่าย 
   (2) ให้คู่ภาคีจดัให้มีความช่วยเหลือก่อนการเดินทาง ซึ่งครอบคลุมถึงการอํานวยความ
สะดวกในการดําเนินการตรวจคนเข้าเมืองและเอกสารการเดินทางของครูที่เข้าร่วมโครงการ 
   (3) ให้ภาคีฝ่ายจัดส่งรับผิดชอบค่าเดินทางทั้งภายในและระหว่างประเทศ รวมทั้งค่าประกัน
การเดินทางระหว่างสถานที่ซึ่งครูไปปฏิบัติงานจนถึงเมืองหลวง ซึ่งรวมถงึค่าเบ้ียเลี้ยงและสิทธิอ่ืน ๆ ระหว่างการ
เดินทางด้วย  

ฯลฯ 
  3. บทบาทและภาระหน้าทีข่องคู่ภาคฝี่ายรบั คู่ภาคีมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการให้การสนับสนุน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังน้ี 
   (1) กําหนด คดัเลือก และ ตรวจสอบโรงเรียนและสถานทีซ่ึ่งครูที่เข้าร่วมโครงการจะไป
ปฏิบัติงาน รวมทั้งแจ้งข้อมูลดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่จัดส่งครู 
   (2) ให้คู่ภาคีฝา่ยรับมหีน้าที่รับผิดชอบจัดการปฐมนิเทศ บริการสนับสุน และการกํากับดูแล
ครูที่เข้าร่วมโครงการ 
   (3) ให้คู่ภาคีฝา่ยรับประสานกับผู้บริหารการศึกษาและผูท้ีม่ีหน้าที่กํากับดูแลการศึกษาใน
สถานที่และโรงเรียนต่าง ๆ ที่ครูจะไปปฏิบัติงาน เพ่ือให้มั่นใจได้ว่าครูที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับบริการพ้ืนฐานที่
เหมาะสม 
   (4) ให้คู่ภาคีฝา่ยรับจัดสรรงบประมาณสําหรับเป็นค่าตอบแทนและเบ้ียเลี้ยงในอัตราที่
เหมาะสมสําหรับครูที่เข้าร่วมโครงการ โดยครอบคลุมถึง ค่าใช้จ่ายในการประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ 
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ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดและค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ เหตุฉกุเฉิน การส่งกลับประเทศ และ การอพยพ
เคลื่อนย้ายตามสถานการณ์ที่จําเป็นบางประการ 

ฯลฯ 
 4. การระงบัขอ้พิพาท ข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตีความและ/หรือการดําเนินการตามความตกลงนี้จะ
ได้รับการระงับฉันท์มิตร ด้วยการเจรจาต่อรองและการปรึกษาหารือกันระหว่างคู่ภาคี 
  5. การบังคับใช้ ความตกลงฉบับน้ีจะมีผลบังคับใช้ นับต้ังแต่วันที่ได้รับการลงนามเป็นต้นไป 
  6. การสิน้สุดความตกลง  
   (1) ความตกลงฉบับน้ีจะสิ้นสุดลงได้ เมื่อได้รับความเห็นชอบร่วมกันของคู่ภาคีเป็นลาย
ลักษณ์อักษร 
   (2) บริการต่าง ๆ ของครูที่เขา้ร่วมโครงการอาจยุติลงก่อนวันเสร็จสิ้นโครงการตามท่ี
กําหนดไว้เดิม เมื่อได้รับความเห็นชอบร่วมกันของคู่ภาคีเป็นลายลักษณ์อักษร 
   (3) ความตกลงฉบับน้ีมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 3 ปี และจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ  
อีก 1 ปี  
   (4) ความตกลงฉบับน้ีจะสิ้นสุดลงได้ โดยภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องเสนอหนังสือแจ้งเตือนเป็น
ลายลักษณ์อักษร 3 เดือนล่วงหน้า ผ่านช่องทางทางการทูต 
 
18. เรื่อง โครงการ Institutional Capacity Building for ASEAN Monitoring and Statistics ภายใต้กรอบ
ความสัมพันธอ์าเซียน-สหภาพยุโรป  
  คณะรัฐมนตรพิีจารณาเกี่ยวกับโครงการ Institutional Capacity Building for ASEAN 
Monitoring and Statistics ภายใต้กรอบความสัมพันธ์อาเซียน-สหภาพยุโรป ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ทก.) เสนอ แล้วมีมติเห็นชอบและอนุมัติดังน้ี  
  1. เห็นชอบในร่างข้อตกลงด้านการเงิน (Financing Agreement : FA) โดยหากมีความจําเป็นต้อง
ปรับปรุงร่างดังกล่าวในประเด็นที่มิใช่สาระสําคัญหรือไมข่ดัต่อผลประโยชน์ของไทยให้ ทก. ดําเนินการได้โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก  
   2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนาม แล้วให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสํานักงาน
เลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา เห็นชอบต่อร่าง FA และให้เลขาธิการ
อาเซียนหรือผูแ้ทนเป็นผู้ลงนามในข้อตกลงดังกล่าว  
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับความเห็นของธนาคารแห่งประเทศไทย
เก่ียวกับการหารือในรายละเอียดของรายการสถิติและเคร่ืองช้ีที่จะกําหนดไว้ภายใต้ขอบเขตการดําเนินการของ
โครงการไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
   สาระสาํคญั  
  โครงการ Institutional Capacity Building for ASEAN Monitoring and Statistics มี
วัตถุประสงค์และสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี  
  1. เพ่ือสนับสนุนการบูรณาการอาเซียน โดยจัดให้มีการผลติสถิติที่ทันสมยั ตรงกับความต้องการและ
สามารถเปรียบเทียบกันได้  
   2. เพ่ืออํานวยความสะดวกในการตัดสินใจ ติดตาม ประเมินผลแผนและนโยบายระดับประเทศและ
ระดับอาเซียน  
  3. เพ่ือให้สํานักงานเลขาธิการอาเซียนและประเทศสมาชิกนําไปใช้ในการพัฒนาการจัดทําสถิติและ
สารสนเทศเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและบรรลุเป้าหมายการเป็นประชาคมระบบสถิติแห่งอาเซียน 
(ASEAN Community Statistical System : ACSS) ภายในปี 2558   
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  4. สหภาพยุโรปจะให้การสนับสนุนด้านการเงินในการดําเนินโครงการดังกล่าวข้างต้น เป็นจํานวน
เงิน 7,500,000 ยูโร ในระยะเวลาปฏิบัติงานโครงการ 72 เดือน  
 
19. เรื่อง การขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (Joint Declaration) และร่าง
เอกสารแนวความคิด (Concept Paper) ที่เก่ียวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างเอกสาร จํานวน 3 ฉบับ ได้แก่ 
   1.1 ร่างปฏิญญาร่วมรฐัมนตรีกลาโหมอาเซยีน (Joint Declaration) 
   1.2 ร่างเอกสารแนวความคิด (Concept Paper) โครงการปฏิสัมพันธ์ทางทหารระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
   1.3 ร่างเอกสารแนวความคิด (Concept Paper) ว่าด้วยการจัดต้ังกรอบการดําเนินการใน
การสนับสนุนด้านการส่งกําลังบํารุงร่วมกันในอาเซียน 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ให้การรับรองร่างเอกสารตามข้อ 1 ทั้ง 3 ฉบับ และ
เป็นผู้ลงนามฝา่ยไทยในร่างปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (Joint Declaration) 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารฯ ตามข้อ 1 ในส่วนทีม่ิใช่สาระสําคญัและไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กห. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 

 
แต่งต้ัง 

20. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นางสาวเพชรวรรณ  พ่ึงรัศมี  นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม
ป้องกัน) กลุ่มงานสนับสนุนประเมินผลและพัฒนาแผนงานวัณโรค  กลุม่วัณโรค สํานักโรคเอดส์ วัณโรค และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มงาน
สนับสนุนประเมินผลและพัฒนาแผนงานวัณโรค กลุ่มวัณโรค สํานักโรคเอดส์ วัณโรค  และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ 
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน 2555  ซึ่งเป็นวันที่มีคณุสมบัติครบถว้นสมบูรณ์ ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  2. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่ง
ประเทศไทย จาํนวน 4 คน ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ประกอบด้วย 1. นายฟารคุ วงษ์บริสุทธ์ิ 2. นายมุข     
สุไลมาน 3. นายอรุณ บุญชม 4. นายวุฒิวัย หวังบู่ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 30 เมษายน 2556 เป็นต้นไป  
 
  3. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบรหิารระดับสูง (กระทรวง
พลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรมีมีติอนุมัติแต่งต้ังนายชุมพล ฐิตยารักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหารระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (บริหารระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
เป็นต้นไป  
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  4. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าชุด
ใหม่ จํานวน 12 คน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เน่ืองจากกรรมการผูท้รงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งมาครบ
กําหนดสองปีตามวาระแล้ว โดยมีรายช่ือดังน้ี กรรมการผูท้รงคณุวุฒิภาคราชการ กระทรวงพาณิชย์ 1. นางพฤฒิพร 
เนติโพธ์ิ 2. นายมนตรี โสคติยานุรักษ์ 3. พันตํารวจโท ไพโรจน์ ปัญจประทีป (ภาคเอกชน) กระทรวงการคลัง         
1. นายกุลิศ สมบัติศิริ 2. นางดนุชา ยินดีพิธ 3. นายกฤษฎา  จีนะวิจารณะ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน   
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 1. นายพงษ์ศักด์ิ  อัสสกุล 2. นายไพรชั บูรพชัยศรี 3. นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 1. นายกิตติ ต้ังจิตรมณีศักดา 2. นายเจน นําชัยศิริ 3. นายเกรียงไกร เธียรนุกุล 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 30 เมษายน 2556 เป็นต้นไป  
 
  5. ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังพลตํารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ ข้าราชการตํารวจ ตําแหน่ง    
รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม อีกตําแหน่งหน่ึง 
มีกําหนดระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่วันที่ 30 เมษายน 2556 ซึ่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติพิจารณาแล้ว ไม่ขดัข้อง ทั้งน้ี ให้
พลตํารวจเอก พงศพัศ พงษ์เจริญ ยังคงดํารงตําแหน่งรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติอยู่ต่อไป โดยให้นับระยะเวลา
การดํารงตําแหน่งต่อเน่ือง และยังคงเป็นกรรมการข้าราชการตํารวจโดยตําแหน่ง ส่วนกรณีเงินเดือน เงินประจํา
ตําแหน่ง และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ อันพึงมีพึงได้ให้กระทรวงยุติธรรม สํานักงานตํารวจแห่งชาติและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องพิจารณาร่วมกันต่อไป ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ 
 
  6. การโอนขา้ราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งทีป่รึกษานายกรัฐมนตรีฝา่ยขา้ราชการประจํา        
(นักบริหารระดับสูง) (สาํนกันายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนนายธีระพงษ์ โสดาศรี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ (นักบริหาร
ระดับสูง) สํานักนายกรัฐมนตรี มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายขา้ราชการประจํา (นักบริหาร
ระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สาํนักนายกรัฐมนตรี โดยให้กําหนดช่ือในสายงานตามตัวบุคคลผู้ได้รับการ
แต่งต้ัง โดยยังคงตําแหน่งในสายงานเดิมและให้ผู้ได้รับแต่งต้ังได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และสิทธิประโยชน์
อ่ืนที่ได้รับอยู่เดิม ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
ทั้งน้ี ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของทั้งสองหน่วยงานได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว   
 
  7. การปรับองค์ประกอบคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขจัดการใช้แรงงานเด็ก                
ในรูปแบบที่เลวร้ายเพ่ิมเติม จํานวน 5 ราย ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ  ดังน้ี  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกรรมการ  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการ
กลุ่มแรงงานหญิง เด็ก และเครือข่ายการคุ้มครองแรงงาน สํานักคุ้มครองแรงงาน  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
กระทรวงแรงงาน               เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
 
 

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