
 
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/939                        วันที ่ 7  พฤศจิกายน 2555 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  2555 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งนี้ โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 

ด้านเศรษฐกจิ - สังคม 
วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาขยายระยะเวลาดําเนนิการ “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัย 

แห่งแรก (ร้อยละ 0 3 ปี)”  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัย 
แห่งแรก (ร้อยละ 0 3 ปี)  ออกไปอีก 6 เดือน  โดยให้สิ้นสุดระยะเวลายื่นคําขอกู้เงินวันที่ 28 มีนาคม 2556  
(วันทําการสุดท้ายของเดือน) และต้องทํานิติกรรมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 
29 มิถุนายน 2556 (วันทําการสุดท้ายของเดือน) เพื่อให้โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก  
(ร้อยละ 0 3 ปี) สามารถดําเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง  
  กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า   เนื่องจาก ธอส. จัดทําโครงการบ้าน ธอส. เพื่อ 
ที่อยู่อาศัยแห่งแรกเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่เคยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้สามารถซื้อบ้าน
เป็นของตนเองได้ในวงเงินปล่อยกู้ของโครงการ 20,000 ลา้นบาท  โดยผลการดําเนินงานของโครงการดังกล่าว 
ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2555 พบว่า  มียอดอนุมัติอยู่ที่ 5,348.99 ล้านบาท (8,701 ราย)  คิดเป็นร้อยละ 26.74  
ของวงเงินรวมโครงการ ซึ่งสาเหตุหลักที่ทําให้ยอดอนุมัติสินเชื่อยังคงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีสาเหตุมาจาก
ปัญหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ทีผ่่านมาทําให้เกิดการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรพัย์ ทั้งการขอสินเชื่อ 
ของลูกค้ารายย่อยที่มีความต้องการที่อยู่อาศัยแห่งแรกเปน็ของตนเอง  และผู้ประกอบการโครงการจัดสรร 
ที่โครงการยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จึงทําให้ลกูค้าไม่สามารถขอสินเชื่อภายใต้โครงการ บ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัย
แห่งแรก (ร้อยละ 0 3 ปี) ได้ทันภายในระยะเวลาการดําเนินการที่ได้สิ้นสุดระยะเวลายื่นคําขอกู้เงินไปแล้ว 
เมื่อวันที ่30 กันยายน 2555 และผูเ้ข้ารว่มโครงการจึงต้องทํานิติกรรมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
ดังนั้น ธอส. จึงขอขยายระยะเวลารับคําขอสินเชื่อออกไปอีก 6 เดือน จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลายื่นคําขอกู้เงิน
วันที่ 30 กันยายน 2555 เป็นวันที่ 29 มีนาคม 2556 (วันทําการสุดท้ายของเดือน) และต้องทํานิติกรรมกับ ธอส. 
ให้เสร็จสิ้นจากเดิมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นภายในวันที่ 28 มถิุนายน 2556  (วันทําการสุดท้าย 
ของเดือน)  
  หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

 
 

/ด้านต่าง... 
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ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 9 เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย 

กับกระทรวงการต่างประเทศและการคา้แห่งสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความเป็นหุน้ส่วนเชิงยุทธศาสตร์
ราชอาณาจักรไทย – สาธารณรัฐเกาหล ี
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
ดังนี้ 
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย 
กับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าแหง่สาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์
ราชอาณาจักรไทย – สาธารณรัฐเกาหล ี
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในบนัทึก
ความเข้าใจฯ 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนทีไ่มใ่ช่สาระสําคญั 
และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรพิีจารณาอีกครั้ง  
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันเจตนารมณ์และคํามัน่ 
ที่ทั้งสองฝ่ายมรี่วมกันอย่างเป็นทางการ ในการที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และส่งเสรมิ 
ความร่วมมือระหว่างกัน โดยครอบคลุมความร่วมมือใน 4 ด้าน ดังนี้ 
  (1) ความเป็นหุ้นส่วนด้านการเมืองและความมั่นคง โดยเฉพาะด้านการต่อต้านการก่อการร้าย 
การต่อต้านการค้ามนุษย์ การป้องกันและจัดการภัยพิบัติ ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม อุตสาหกรรมการ
ป้องกันประเทศ การวิจัยและพัฒนา และทั้งสองฝ่ายจะหารือกันอย่างใกล้ชิดในประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวล
ร่วมกัน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนการรวมกลุ่มและความเชื่อมโยง 
ในภูมิภาค 
  (2) ความเป็นหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจ ในด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุน ความรว่มมือ 
ด้านอุตสาหกรรม การเกษตร ป่าไม้ และประมง แรงงาน การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
บริการการเงิน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เศรษฐกิจสรา้งสรรค์ 
การท่องเที่ยว การขนสง่และการเชื่อมโยงในภูมภิาคพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจดัการทรัพยากรน้ํา 
  (3) ความเป็นหุ้นส่วนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (4) ความเป็นหุ้นส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรม ในด้านการติดต่อแลกเปลี่ยนระดับประชาชน
กับประชาชน เยาวชนกับเยาวชน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
  หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 

 

/ทั้งนี้... 
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ด้าน วาระ เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เรื่องที่

เศรษฐกิจ - สังคม 2 พิจารณาขยายระยะเวลาดําเนินการ "โครงการบ้าน ธอส. เพ่ือท่ีอยู่อาศัยแห่งแรก กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
(ร้อยละ 0 3 ปี)" โดย สํานักบริหารกลาง

ต่างประเทศ 9 ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กับกระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความเป็น
หุ้นส่วนเชิงยุทศาสตร์ราชอาณาจักรไทย - สาธารณรัฐเกาหลี

หมายเหตุ   การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555



 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                  วันที่ 6 พฤศจิกายน  2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นายทศพร เสรีรักษ ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์            
หิมะทองคํา และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุม
คณะรัฐมนตร ี สรุปสาระสําคญัได้ดังนี้ 

 
เศรษฐกิจ – สงัคม 

  1.   เรื่อง   ขออนุมัติจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของโรงงาน
    ไพ่กรมสรรพสามิต 
  2.  เรื่อง  พิจารณาขยายระยะเวลาดําเนินการ “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก 
    (ร้อยละ 0 3 ปี)”  
  3.  เรื่อง  ขออนุมัติการดําเนินโครงการบําบัดน้ําเสียรวม พ้ืนที่เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัด
    สมุทรสาคร 

ต่างประเทศ 
  4.  เรื่อง   ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมและการประชุมร่วมกับทบวง
    การพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
  5.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามความตกลงระหว่างสถาบันว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุม          
    ยาเสพติดระหว่างคณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและชีวิตปลอด 
    ยาเสพติดแห่งสาธารณรัฐเปรูกับสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
    ยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทย  
  6.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเซบูที่จะเสนอรับรองในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
    ด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12  
  7.  เรื่อง  การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและหนังสือรับรอง
    ถิ่นกําเนิดสินค้า (FORM D) ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ในเรื่อง
    การระบุมูลค่าของสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง (FOB value)  
  8.  เรื่อง  การผนวกรายการความตกลงและพิธีสารทางเศรษฐกิจของอาเซียน แนบท้าย 
    ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) และการลงนามพิธีสารเพื่อแก้ไข 
    ความตกลงทางเศรษฐกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าของอาเซียน 
  9.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
    กระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความเป็น 
    หุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ราชอาณาจักรไทย – สาธารณรัฐเกาหลี 
  10.  เรื่อง  ร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ในโอกาสการเดินทางเยือน
    ไทยอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ 
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แต่งตั้ง 

  11.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
    1. การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
    2. แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 

 
 
 

********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

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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เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
1.  เรื่อง  ขออนุมัติจ่ายคา่ตอบแทนพเิศษให้แก่พนักงานที่ได้รบัเงนิเดือนเต็มขัน้ของโรงงานไพ่กรมสรรพสามติ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้นของ
โรงงานไพ่  กรมสรรพาสามิตตามมติของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) 
เสนอ  
  ทั้งนี้  ให้โรงงานไพ่ กรมสรรพากร รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติที่เห็นควรให้จัดทําแผนการจัดหารายได้เพิ่มและลดค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ดําเนินธุรกิจและการแข่งขันจากการเปิดเสรีในอุตสาหกรรมไพ่ เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า   คณะกรรมการโรงงานไพ่ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2555 เมื่อ
วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 เห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนักงานที่ได้รับ
เงินเดือนเต็มขั้น ดังนี้  
  1. กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์หนึ่งขัน้ให้เบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 2 ของเงินเดือนเต็มขั้นสูงของระดับหรือตําแหน่ง 
  2. กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์หนึ่งขัน้ครึ่งให้เบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 4 ของเงินเดือนเต็มขั้นสูงของระดับหรือตําแหน่ง (โดยมีสัดส่วนของผู้ที่ได้รับ             
เป็นจํานวนร้อยละ 25 ของผูท้ี่มีเงินเดือนเต็มขั้น)  
  3. กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์สองชั้นให้เบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนพิเศษในอัตราร้อยละ 6 ของเงินเดือนเต็มขั้นสูงของระดับหรือตําแหน่ง (โดยมีสัดส่วนของผู้ที่ได้รับ            
เป็นจํานวนร้อยละ 10 ของผูท้ี่มีเงินเดือนเต็มขั้น)  
  4. กรณีได้รับการประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปีอยู่ในเกณฑ์ครึ่งขัน้หรือไม่ได้รับการ 
ประเมินให้เลื่อนขั้นเงินเดือนประจําปี ให้เบิกจ่ายเงินเดือนในอัตราสูงของระดบัหรือตําแหน่งเดิม 
  ทั้งนี้  การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษนี้ไม่ถือเป็นเงินเดือนหรือค่าจ้างมีลักษณะเป็นการจ่าย 
ช่ัวคราว รวมทั้งไม่เป็นฐานการคํานวณสิทธิประโยชย์อ่ืน ๆ  แก่พนักงานและลูกจ้าง และใหม้ีผลใช้บังคับต้ังแต่ได้รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมตรีเป็นต้นไป 
  คณะกรรมการแรงงานวิสาหกิจสัมพันธ์ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 22 มิถนุายน 2555 มมีติเห็นชอบให้ 
โรงงานไพ่ฯ จ่ายค่าตอบแทนพิเศษให้แก่พนกังานที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น ตามมติคณะกรรมการโรงงานไพ่ดังกล่าว 
 
2. เรื่อง พิจารณาขยายระยะเวลาดาํเนนิการ “โครงการบ้าน ธอส. เพือ่ที่อยู่อาศัยแห่งแรก (ร้อยละ 0 3 ปี)”  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก 
(ร้อยละ 0 3 ปี)  ออกไปอีก 6 เดือน  โดยใหส้ิ้นสุดระยะเวลายื่นคําขอกู้เงินวันที่ 28 มนีาคม 2556  (วันทําการ
สุดท้ายของเดือน) และต้องทาํนิติกรรมกับธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)  ให้เสรจ็สิน้ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 
2556 (วันทําการสุดท้ายของเดือน) เพื่อให้โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก (ร้อยละ 0 3 ปี) สามารถ
ดําเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง  
  กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า   เนื่องจาก ธอส. จัดทําโครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่ง
แรกเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยไม่เคยมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองให้สามารถซื้อบ้านเป็นของตนเองได้ใน
วงเงินปล่อยกู้ของโครงการ 20,000 ล้านบาท  โดยผลการดําเนินงานของโครงการดังกล่าว ณ สิ้นเดอืนสิงหาคม 
2555 พบว่า  มียอดอนุมัติอยู่ที่ 5,348.99 ล้านบาท (8,701 ราย)  คิดเป็นร้อยละ 26.74 ของวงเงินรวมโครงการ  
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ซึ่งสาเหตุหลักที่ทําให้ยอดอนุมัติสินเชื่อยังคงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย มีสาเหตุมาจากปัญหาอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 
ที่ผ่านมาทําใหเ้กิดการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการขอสินเชื่อของลูกค้ารายย่อยที่มีความต้องการที่อยู่
อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเอง  และผู้ประกอบการโครงการจัดสรรที่โครงการยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จ จงึทําให้ลูกค้าไม่
สามารถขอสินเชื่อภายใต้โครงการ บ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก (รอ้ยละ 0 3 ปี) ได้ทันภายในระยะเวลาการ
ดําเนินการที่ได้สิ้นสุดระยะเวลายื่นคําขอกู้เงินไปแล้วเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555 และผู้เข้าร่วมโครงการจึงต้องทํา 
นิติกรรมใหแ้ลว้เสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนั้น ธอส. จึงขอขยายระยะเวลารับคําขอสินเชื่อออกไปอีก 6 
เดือน จากเดิมสิ้นสุดระยะเวลายื่นคําขอกู้เงินวันที่ 30 กันยายน 2555 เป็นวันที่ 29 มนีาคม 2556 (วันทําการสุดท้าย
ของเดือน) และต้องทํานิติกรรมกับ ธอส. ให้เสร็จสิ้นจากเดิมภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เป็นภายในวันที่ 28 
มิถุนายน 2556  (วันทําการสุดท้ายของเดือน)  
 
3. เรื่อง ขออนุมัติการดําเนนิโครงการบาํบัดน้ําเสยีรวม พื้นที่เทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 (ฝ่าย
การเกษตร และการท่องเที่ยว) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา) เป็นประธานกรรมการในคราวประชุม 
ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กันยายน 2555 ดังนี้ 
  1. เห็นชอบตามมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้ 
   (1) เห็นชอบกับโครงการบําบัดน้ําเสียเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร เนื่องจาก
โครงการฯจะช่วยลดปัญหามลพิษทางน้ํา และทําให้คุณภาพน้ําในลุ่มแม่น้าํท่าจีนดีขึ้นโดยให้องค์การจัดการน้ําเสีย 
(อจน.) ลงทุนเฉพาะในระยะที่ 1 วงเงินลงทุน 2,750.63 ล้านบาท ก่อนส่วนการลงทุนในระยะที่ 2 ซึง่เป็นการผูกพัน
งบประมาณระยะยาวถึงปี พ.ศ. 2573 ควรประเมินผลการดําเนินการในระยะที่ 1 รวมทั้งศึกษาทบทวนข้อสมมติต่าง 
ๆ ก่อนนําเสนอขออนุมัติตามขั้นตอนต่อไป ทั้งนี้ ให้ปรบัลดระยะเวลาในการบริหารจัดการเดินระบบบําบัดจาก 25 ปี 
เป็น 15 ปี เพื่อเร่งถ่ายโอนภารกิจให้เทศบาลนครอ้อมน้อย 
   (2) ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร และเทศบาลนครอ้อมน้อย ร่วมลงทุนใน
โครงการฯ เพื่อเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับโครงการฯ ทําให้เกิดการมสี่วนร่วมและสร้างความเป็นเจ้าของ
โครงการฯ ทั้งนี้ ให้ อจน. เรง่เจรจาและจัดทําข้อตกลงเรื่องสัดส่วนการร่วมลงทุนกับ อบจ. และเทศบาลนครอ้อมน้อย 
โดยเร็ว โดยเงินร่วมลงทุนดังกล่าว ให้หักจากเงินอุดหนุนประจําปีที่จัดสรรให้ อปท. ทั้งสอง 
   (3) ให ้อจน. เร่งประสานกับเทศบาลนครออ้มน้อย ให้มีการตราเทศบัญญัติในการจัดเก็บ
ค่าบริการบําบัดน้ําเสียและคา่บริการระบายน้ําทิ้งให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มดําเนินโครงการฯ รวมทั้งจดทําข้อตกลงกับ
เทศบาลนครออ้มน้อยให้รับภาระค่าบริการบําบัดน้ําเสียและค่าบริการระบายน้ําทิ้งส่วนที่ไม่สามารถจัดเก็บได้ตาม
เป้าหมาย โดยต้องมีการตกลงในเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจน พร้อมทั้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 
   (4) ให ้อจน. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้จากการให้บริการจดัการน้ําเสีย และ 
เร่งสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เพื่อลดการต่อต้านในการจัดเก็บค่าบริการ และ
เพื่อลดภาระจากการพึ่งพาเงินงบประมาณแผ่นดิน และให้ อจน. จัดเตรียมแผนและดาํเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี
และความรู้ใหกั้บเทศบาลนครอ้อมน้อย ในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของ
เทศบาลนครออ้มน้อย ให้พรอ้มรับถ่ายโอนภารกิจได้ภายในระยะเวลาของโครงการฯ 
   (5) ให ้อจน. รว่มมือกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และ 
กรมควบคุมมลพิษ ในการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้ พ.ร.บ. โรงงาน พ.ศ. 2535 และ พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 อย่างเคร่งครัดเพื่อควบคุมและป้องกันการลักลอบระบายมลพิษลงสู่แหล่งน้ํา
สาธารณะ ตลอดจนร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อขอความร่วมมือโรงงานอุตสาหกรรมในการจัดการ
น้ําเสยีโรงงานและการชําระค่าบริการบําบัดน้ําเสีย 
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  2. กําหนดเป็นเงื่อนไขในการอนุมัติโครงการ ให้เทศบาลนครอ้อมน้อย ต้องรับผิดชอบในการสมทบ
เงินค่าใช้จ่ายในการเดินระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัดน้ําเสีย หากการจัดเก็บค่าบริการบําบัดน้ําเสียจากโรงงาน
อุตสาหกรรมและชุมชนได้ไม่เพียงพอ รวมทั้งให้มีการตกลงในเงื่อนไขต่าง ๆ ให้ชัดเจนก่อนเริ่มดําเนินโครงการฯ  
  3. สําหรับการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียในระยะที่ 2 หรอืระยะต่อไปนั้นให้พิจารณาจากความ
ต้องการและความจําเป็น โดยพิจารณาจากความรุนแรงของปัญหา หรือปริมาณน้ําเสียที่เกิดขึ้นว่ามีมากน้อยเพียงใด 
หากปริมาณน้ําเสียมีมากขึ้นจึงค่อยพิจารณาขยายระบบต่อไป โดยคํานึงถึงความต่อเนื่องในการดําเนินการบําบัด          
น้ําเสีย และระยะเวลาในการก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการขาดช่วงในการบําบัดน้ําเสีย 
 

ต่างประเทศ 
4. เรื่อง  ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมและการประชุมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณู
ระหว่างประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ  ดังนี้  

1. เห็นขอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติตอบรับการ 
เป็นเจ้าภาพฯ ของประเทศไทย 

2. เห็นชอบร่างหนังสือตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมและการประชุม หากมีการ 
เปลี่ยนแปลงถ้อยคําที่มิ ใช่สารัตถะของร่างหนังสือตอบรับการเป็นเจ้าภาพการฝึกอบรมและการประชุม                 
ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหารือร่วมกันกรมสนธิสัญญาเพื่อพิจารณาดําเนินการแทนคณะรัฐมนตรี โดย
ไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก   

3. อนุมัติให้เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือตอบรับการเป็น 
เจ้าภาพจัดการฝึกอบรมและการประชุม 
 
5. เรื่อง ขออนุมัติลงนามความตกลงระหว่างสถาบันว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติดระหว่าง
คณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและชีวิตปลอดยาเสพติด แห่งสาธารณรัฐเปรู กับสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แห่งราชอาณาจักรไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังนี้   
   1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างสถาบันว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติดระหว่าง
คณะกรรมาธิการแห่งชาติเพื่อการพัฒนาและชีวิตปลอดยาเสพติดแห่งสาธารณรัฐเปรูกับสํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แห่งราชอาณาจักรไทย  
   2. อนุมัติให้เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้ลงนามในร่างความตกลงฯ  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการลงนาม 
ให้สํานักงาน ป.ป.ส. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้ง   
   สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ  
  1. เนื้อหาสาระของร่างความตกลงฯ คือ DEVIDA กับสํานักงาน ป.ป.ส. จะดําเนินกิจกรรมความ
ร่วมมือด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย ด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อลดปัญหาการปลูกพืชเสพติด ความร่วมมือทางวิชาการ
โดยการแลกเปลี่ยนความรู้ด้านยาเสพติดแขนงต่าง ๆ โดยการส่งเสริมการวิจัยและฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนการข่าว
ยาเสพติด การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการป้องกันและบําบัดรักษายาเสพติด และการจัดสัมมนา 
ประชุม ฝึกอบรมด้านต่าง ๆ   
   2. วัตถุประสงค์ของความตกลงฯ เพื่อให้ข้อผูกพันตาม “บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเปรูว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท และสารตั้งต้น” ลงนามโดยผู้แทนของทั้งสองประเทศ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2542 ณ กรุงลิมา 
สาธารณรัฐเปรู บังเกิดผล  
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   3. การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ความตกลงฯ ขึ้นอยู่กับกฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ และ
ความพร้อมของเงินทุนของแต่ละประเทศ  
  4. การดําเนินการใด ๆ ภายใต้ความตกลงฯ ไม่ถือว่าเป็นการทดแทนหรือมีผลต่อกระบวนการของ
ความร่วมมือทางอาญาในเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่าง ๆ รวมถึงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของคู่ภาคี  
   5. ข้อพิพาทต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการแปลความ การดําเนินการ หรือการใช้ความตกลงฉบับนี้ 
จะสามารถแก้ปัญหาได้โดยการเจรจาโดยสันติระหว่างหัวหน้าหน่วยงานของคู่ภาคีทั้งสอง และต้องเคารพการตัดสินใจ
ดังกล่าว  
  6. การมีผลบังคับใช้และการสิ้นสุดของความตกลงฯ จะมีผลบังคับใช้นับจากวันที่ลงนามและจะ
ยังคงมีผลบังคับใช้ต่อไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกความตกลงโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่ง
ทราบล่วงหน้า 90 วัน   
   7. การแก้ไขความตกลงฯ จะแก้ไขได้เมื่อคู่ภาคีทั้งสองตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่อง
ทางการทูต  
 
6. เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเซบูที่จะเสนอรับรองในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังนี้  
   1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเซบูซึ่งจะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (TELMIN) ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555 ณ เมืองเซบู สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์   
   2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายร่วมรับรองเอกสารในข้อ 1. ในระหว่างการประชุม TELMIN ครั้งที่ 12 ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญและที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยให้ ทก. 
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง  
  สาระสําคัญของปฏิญญาเซบูมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของการประชุม
รัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ที่จะร่วมกันผลักดันการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ของ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 2015) ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าว
จัดทําขึ้นและมีการรับรองแล้วในการประชุม TELMIN ครั้งที่ 10 เพื่อกําหนดทิศทางและการพัฒนาความร่วมมือไอซีที
ในอาเซียนและสนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยรายละเอียดของร่างปฏิญญาฯ ประกอบด้วย      
1) การปรับเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ 2) การเสริมสร้างพลังและการมีส่วนร่วมของประชาชน 3) การสร้างนวัตกรรม       
4) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5) การพัฒนาทุนมนุษย์ 6) การลดความเหลื่อมล้ําด้านดิจิทัล   
 
7. เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (FORM 
D) ภายใต้ความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน ในเรื่องการระบุมูลค่าของสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง (FOB value)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้าและการ
แก้ไขหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (FORM D) ของอาเซียน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้นําเสนอรัฐสภา
พิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยต่อไป   
   สาระสําคัญของเรื่อง  
   1. ระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า เป็นภาคผนวกของความตกลง ATIGA เพื่อกําหนด
กฎเกณฑ์และหลักปฏิบัติที่เกี่ยวกับกฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้าของอาเซียน   
   2. สาระสําคัญของระเบียบปฏิบัติใหม่ (ข้อ 25) ในระเบียบปฏิบัติในการรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า ได้
ยกเลิกการระบุมูลค่าของสินค้า ณ ท่าเรือต้นทาง (FOB value) ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (FORM D) ของ
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อาเซียน ในกรณีที่สินค้านั้นใช้เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้า 3 เกณฑ์ คือ (1) สินค้าที่ได้มาหรือได้ผลิตขึ้นทั้งหมดในประเทศ
สมาชิกผู้ส่งออก (Wholly Obtained) (2) สินค้าที่ได้มีการเปลี่ยนพิกัดศุลกากร (CTC) หรือ (3) สินค้าที่มี
กระบวนการการผลิต (Process Rules) และได้ปรับแก้ไขช่อง 9 ของหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (FORM D) 
เพื่อให้สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติใหม่ดังกล่าว กล่าวคือ ในหนังสือรับรองถิ่นกําเนิดสินค้า (FORM D) ของอาเซียน 
จะระบุเพียงมูลค่า FOB ในกรณีใช้เกณฑ์ถิ่นกําเนิดสินค้าแบบกฎการใช้สัดส่วนวัตถุดิบภายในประเทศ (Regional 
Value Content)  
 
8. เรื่อง การผนวกรายการความตกลงและพิธีสารทางเศรษฐกิจของอาเซียน แนบท้ายความตกลงการค้าสินค้า
ของอาเซียน (ATIGA) และการลงนามพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงทางเศรษฐกิจอื่นที่เก่ียวข้องกับการค้าสินค้า
ของอาเซียน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอดังนี้ 

 1. เห็นชอบรายการความตกลงและพิธีสารทางเศรษฐกิจของอาเซียน 11 ฉบับ ที่จะนํามาผนวกแนบ
ท้ายความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียน (ATIGA) 

 2. เห็นชอบพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงทางเศรษฐกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าของอาเซียน 
  3. นําเสนอรายการความตกลงและพิธีสารทางเศรษฐกิจของอาเซียน 11 ฉบับฯ ในข้อ 1 และ             
พิธีสารฯ ในข้อ 2 เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
  4. เมื่อรัฐสภาเห็นชอบรายการความตกลงและพิธีสารทางเศรษฐกิจของอาเซียน 11 ฉบับฯ                
ตามข้อ 1 และพิธีสารเพื่อแก้ไขความตกลงทางเศรษฐกิจอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการค้าสินค้าของอาเซียนตามข้อ 2 แล้ว
อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนาม
พิธีสารฯ ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญ ให้ผู้ลงนามสามารถใช้ดุลยพินิจในเรื่อง
นั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีได้ รวมทั้งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินกระบวนการภายในประเทศ เพื่ออนุวัติ
การให้เป็นไปตามพิธีสารฯ 
  5. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
สําหรับการลงนามในพิธีสารฯ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ให้เป็นผู้ลงนามในพิธีสารฯ และหลังจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินกระบวนการภายในแล้วเสร็จ
ให้ กต. แจ้งผลการรับรองผูกพันพิธีสารฯ ของประเทศไทยต่อสํานักเลขาธิการอาเซียนอย่างเป็นทางการ 
 
9. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการ
ต่างประเทศและการค้าแห่งสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ราชอาณาจักรไทย – 
สาธารณรัฐเกาหลี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ราชอาณาจักรไทย 
– สาธารณรัฐเกาหลี 
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในบันทึกความ
เข้าใจฯ 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกครั้ง  
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  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันเจตนารมณ์และคํามั่นที่ทั้งสอง
ฝ่ายมีร่วมกันอย่างเป็นทางการ ในการที่จะสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
กัน โดยครอบคลุมความร่วมมือใน 4 ด้าน ดังนี้ 
  (1) ความเป็นหุ้นส่วนด้านการเมืองและความมั่นคง โดยเฉพาะด้านการต่อต้านการก่อการร้าย การ
ต่อต้านการค้ามนุษย์ การป้องกันและจัดการภัยพิบัติ ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม อุตสาหกรรมการป้องกัน
ประเทศ การวิจัยและพัฒนา และทั้งสองฝ่ายจะหารือกันอย่างใกล้ชิดในประเด็นที่เป็นข้อห่วงกังวลร่วมกัน โดยเฉพาะ
ประเด็นเรื่องสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ตลอดจนการรวมกลุ่มและความเชื่อมโยงในภูมิภาค 
  (2) ความเป็นหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจ ในด้านการส่งเสริมการค้าและการลงทุน ความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรม การเกษตร ป่าไม้ และประมง แรงงาน การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริการการเงิน 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ การท่องเที่ยว การ
ขนส่งและการเชื่อมโยงในภูมิภาคพลังงานและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
  (3) ความเป็นหุ้นส่วนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  (4) ความเป็นหุ้นส่วนด้านสังคมและวัฒนธรรม ในด้านการติดต่อแลกเปลี่ยนระดับประชาชนกับ
ประชาชน เยาวชนกับเยาวชน และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
 
10. เรื่อง ร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ในโอกาสการเดินทางเยือนไทยอย่างเป็น
ทางการของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ในโอกาสการเดินทางเยือนไทย
อย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีเกาหลีใต้ 
  2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีรับรองเอกสารแถลงข่าวร่วมฯ 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารแถลงข่าวร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่
ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณา    อีกครั้ง 
  ร่างเอกสารแถลงข่าวร่วมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ร่วมและแสดงความมุ่งมั่นของผู้นํา
ทั้งสองฝ่ายที่จะกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้ใกล้ชิดมากขึ้น และมุ่งที่จะส่งเสริมความร่วมมือทั้งใน
กรอบทวิภาคี ภูมิภาค และระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน 

แต่งตั้ง 
11. เรื่อง แต่งตั้ง 
  1. เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคม ในกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ โดยให้
เป็นไปตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้  
  1. พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
  2. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม 
  2. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้มีผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่างประเทศ ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้  
  1. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  2. นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

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




