
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/680                         วันท่ี   4  กันยายน  2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  3  กันยายน  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 3 กันยายน 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

(การให้สทิธปิระโยชนท์างภาษีกรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550)  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติม 
ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมือง
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550) และให้ส่งสาํนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้นําเงินที่บริจาคแก่พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง เฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน 5,000 บาท ไปหักลดหย่อนในการคํานวณเงินได้สุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้ 
บุคคลธรรมดาได้  
   2. กําหนดให้เงินที่บริจาคแก่พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย 
พรรคการเมือง เฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน 20,000 บาท ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเป็นรายจ่ายในการคํานวณ
กําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
 

วาระที่ 2 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ  
ประเภทของประโยชนท์ดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของ
บุคคลซ่ึงสมัครเป็นผูป้ระกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  สาระสาํคญั คอืคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอดังน้ี  
  1. อนุมัติให้ถอนร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภท
ของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัคร
เป็นผู้ประกันตน (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....  
 
 

2. อนุมัติ... 
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   2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ 
ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคล
ซึ่งสมัครเป็นผูป้ระกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
  ทั้งน้ี  รง. เสนอว่า คณะกรรมการประกันสงัคมได้มีข้อเสนอให้ปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกา
ฉบับที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ (25 มถิุนายน 2556) จึงขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์
และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับ
ประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึง่สมคัรเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที ่..) พ.ศ. ....และปรับแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา
กําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไข
แห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2554  
   สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดคํานิยมคําว่า “เงินบําเหน็จชราภาพ” และ “เงินบํานาญชราภาพ”  
   2. เพ่ิมเติมใหม้ีการออกสมุดประจําตัวแก่ผู้ประกันตน  
  3. เพ่ิมเติมการจ่ายเงินสมทบเพ่ือประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ  
  4. กําหนดให้ผูป้ระกันตนมีสิทธิเลือกจ่ายเงินเพ่ือรับประโยชน์ทดแทนได้  
  5. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตนหรือบุคคลอ่ืนใดที่มีสทิธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา 
8/1 ขอรับประโยชน์ทดแทนได้   
  6. แก้ไขเพ่ิมเติมเงินทดแทนขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  
  7. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตนท่ีส่งเงินสมทบเพียงหน่ึงเดือนได้รับความคุ้มครองกรณีตาย
เพราะอุบัติเหตุ  
  8. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตนท่ีเลือกสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 8/1 ได้รบัประโยชน์ทดแทน
กรณีชราภาพ เป็นเงินบํานาญชราภาพ  
  9. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 8/1 ได้รับบํานาญตลอดชีวิต และเพ่ิมเติม
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินในกรณีที่ผู้รับเงินบํานาญชราภาพที่ถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิ
ได้รับเงินบํานาญชราภาพ และเพ่ิมเติมให้ทายาทมีสิทธิได้รบับําเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบํานาญเสียชีวิต  
  10. แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกําหนดอัตราเงินสมทบระยะเริ่มแรกที่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิประโยชน์
ตามมาตรา 8/1 จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน  
  11. เพ่ิมเติมให้ผู้ที่อายุหกสิบปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์สามารถสมัครเป็น
ผู้ประกันตนได้  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
 
ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 12 เรือ่ง รายงานความก้าวหน้าการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2556 

  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์และผลการดําเนินงานในการป้องกัน
แก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2556 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กษ. ได้รายงานสถานการณผ์ลไม้ ปี 2556 พบว่า ผลไม้ในฤดูกาลมีการกระจุกตัวและออกสู่
ตลาดมากในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจําเป็นต้องเตรียมการรองรับในการป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่
เกษตรกรหากราคาผลิตตกตํ่า อีกทั้งปริมาณผลผลิตมากเกินกว่าที่กลไกตลาดปกติสามารถรองรับและกระจาย 
 

ผลผลิต... 
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ผลผลิตออกนอกพ้ืนที่ได้ทันเวลา กษ. โดยคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ จึงได้เตรียมการและ
ดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2556 ดังน้ี 
  1. กําหนดกรอบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม ้ปี 2556 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการ
บริหารจัดผลไม้ในพ้ืนที่  
  2. เสนอโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2556 เพ่ือช่วยสนับสนุนระบบกลไกตลาดการ
ดําเนินการของจังหวัด โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร (คชก.) รวม 4 โครงการ  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 13 เรือ่ง รายงานผลการดําเนินงาน ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลา 
การดําเนินงานโครงการปรับโครงสร้างหน้ีและฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 เมษายน 2553 
และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพือ่นํามาใช้ในการฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร และการจัดการหนี ้
ของเกษตรกรตามกฎหมายกองทุนฟืน้ฟูและพัฒนาเกษตรกร  
   สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติตามมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ดังน้ี  
   1. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการปรับโครงสร้างหน้ีและฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร 
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553  
   2. เห็นชอบขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการปรับโครงสร้างหน้ีและฟ้ืนฟูอาชีพ
เกษตรกร ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 18 เดือนนับจากวันที่คณะรัฐมนตรมีีมติ  
  3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือนํามาใช้ในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
พร้อมค่าใช้จ่ายดําเนินงานของสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
  4. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดกลไกการตรวจสอบและติดตามการ 
นํางบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวไปใช้ และควรมีการประเมินผลโครงการอย่างต่อเน่ืองด้วย  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 16 เรือ่ง  มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ  
ครั้งที่ 7/2556  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 7/2556 และให้สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป  
  ทั้งน้ี การผ่อนผันขยายระยะเวลาการก่อหน้ีและการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2556 ของหน่วยงานต่าง ๆ  โดยมีสาระสําคญั คือ 

1. มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
2. ผ่อนผันขยายระยะเวลาการก่อหน้ีและการปรับแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานของรัฐที่ดําเนินการตามมาตรการเพ่ิม
ประสิทธิภาพฯ และไมส่ามารถก่อหน้ีได้ทันภายในวันที่ 30 กันยายน 2556 ต้องตกลงกับกระทรวงการคลัง 
ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหน้ีด้วย สําหรับหน่วยงานที่เหลือที่รัฐมนตรีเจ้าสังกัดยังไม่ได้ลงนาม  
ให้หน่วยงานเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2556  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
วาระที่... 
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วาระที่ 17 เรือ่ง รายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปญัหาราคายางพาราตกต่ํา 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เรื่อง งดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากผู้สง่ยางออกนอกราชอาณาจักรที่ต้องเสียเงินสงเคราะห์ เพ่ือสมทบ
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยางตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง พ.ศ. 2503 ดังน้ี 
  โดยที่เห็นเป็นการสมควรช่วยเหลือเจ้าของสวนยางในภาวะที่ราคายางตกตํ่า จึงออกประกาศ 
ให้งดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร ซึง่ต้องเสียเงินสงเคราะห์ เพ่ือสมทบ
กองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง สาํหรับยางทุกชนิดที่ผู้สง่ออกได้ซื้อจากเกษตรกร ตัง้แตว่ันที่ 2 กันยายน 2556 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 18 เรือ่ง มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/2557  
   สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังน้ี  
   1. ใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูกาลปี 2556/2557 อย่างเร่งด่วน 
ภายในกรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน 1,907.25 ล้านบาท  
  2. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ร่วมกันกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ปี 2556/2557 แต่ละขั้นตอนให้มีความรัดกุม 
  3. ให้กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการเตรียมความพร้อม 
ตามกระบวนการให้ครบถ้วน  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 19 เรือ่ง โครงการแก้ไขปัญหายางพาราท้ังระบบ ปี 2557  
  สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ ดังน้ี 
   1. เห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในการแก้ไขปัญหา
ยางพาราทั้งระบบปี 2557 ทัง้น้ี   ในส่วนของงบประมาณในการดําเนินงานตามแนวทางระยะสั้น ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  2. มอบหมายให้ กนย. ทําการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และคาดการณ์ราคายางพาราในช่วง
ที่เหลือของปี  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 20  เรือ่ง โครงการรบัจํานาํข้าวเปลือก ปีการผลติ 2556/57 
 สาระสําคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเหน็ชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) 
เรื่องหลกัเกณฑ์การรับจํานําข้าวในโครงการรับจํานําข้าวเปลือกฤดูการผลติปี 56/57 โดยให้กระทรวงพาณิชย์ 
เร่งดําเนินโครงการรับจาํนําข้าวเปลือก  ครั้งที่ 1 (นาปี) ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี กขช. ได้ให้ 
ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัดและให้รายงานผลการดําเนินการต่อ กขช. และเสนอคณะรฐัมนตรีเป็นระยะๆ ต่อไป   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
ด้านต่างประเทศ... 
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ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 21 เรือ่ง โครงการจัดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟกิ ครั้งที่ 12  

(The 12th Asia Pacific Orchid Conference 2006 : APOC 2016)   
  สาระสําคัญ คือ คณะรฐัมนตรมีีมติอนมุัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี ้
  1. อนุมัติหลักการโครงการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที ่12 (The 12th Asia 
Pacific Orchid Conference 2006 : APOC 2016)  ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2559 
  2. มอบหมายให้ กษ. (กรมวิชาการเกษตร) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการจัดงาน
โครงการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12  
  3. มอบหมายให้ กษ. พิจารณารายละเอียดงบประมาณและสถานที่การจัดงานและเสนอ 
ให้คณะรฐัมนตรีพิจารณาในครั้งต่อไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง กษ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
  1. การประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก (APOC) เริ่มครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2527  
(ค.ศ. 1984) ทีป่ระเทศญี่ปุ่น และจะมีการจัดการประชุมขึ้นทุก ๆ 3 ปี ประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็น
เจ้าภาพ โดยได้จัดการประชุมวิชาการกล้วยไม้การจัดแสดงงบและการประกวดกล้วยไม้ รวมท้ังการจําหน่าย
สินค้ากล้วยไม ้ซึ่งประเทศสมาชิก APOC   
  2. ผลที่คาดว่าจะได้รับ มีดังน้ี 
   2.1 จะเป็นประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรกล้วยไม้เพ่ือประโยชน์อย่างย่ังยืน
   2.2 จะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการนําเสนอบทบาทด้านกล้วยไม้สู่นานาชาติ
   2.3  กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านงานวิจัยและพัฒนา
กล้วยไม้ของ กษ. ดังน้ัน จะทาํให้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือทางด้านวิชาการ เกิดการ
แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกันในกลุ่มประเทศสมาชิก 
   2.4 เพ่ือแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยทั้งด้านการผลิตและ
การตลาด และเป็นการสนับสนุนด้านการส่งออกกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ไปสู่ตลาดโลก 
   2.5 เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพพจน์ของประเทศไทย  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
แต่งตั้ง 

  วาระที่ 26 เรือ่ง แต่งต้ัง 
ข้อที่ 3 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสพระราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ  
2 เมษายน 2558 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ ดังน้ี  
  สาระสําคัญของเรื่อง สปน. รายงานว่า  

1. สปน. เห็นสมควรที่รัฐบาลจะได้ดําเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นไปอย่าง 
สมพระเกยีรติ จึงได้จัดทําคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯ 
นําเสนอนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคําสัง่ดังกล่าวแล้ว 
 

2. คณะกรรมการ... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ... กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

(การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินแก่พรรคการเมือง โดย สํานักบริหารกลาง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550)

2 ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประโยชน์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน โดย สํานักบริหารกลาง

 ของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ...

สังคม-เศรษฐกิจ 12 รายงานความก้าวหน้าการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

13 รายงานผลการดําเนินงาน ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดําเนินงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โครงการปรับโครงสร้างหน้ีและฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรี

วันท่ี 7 เมษายน และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือนํามาใช้ในการฟ้ืนฟู

และพัฒนาเกษตรกร

16 มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งท่ี 7/2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

17 รายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

18 มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

19 โครงการแก้ไขปัญหายางพาราท้ังระบบ ปี 2557 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

20 โครงการรับจํานําข้าวเปลอืก ปีการผลิต 2556/57 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตางประเทศ 21 โครงการจัดงานประชุมวิชาการกล้ายไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งท่ี 12 (The 12thAsia กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Pacific Orchid Conference 2006 : APOC 2016)

แต่งต้ัง 26 ข้อท่ี 3 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

เฉลิมพระชมมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 3 กันยายน 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                              วันที่  3  กันยายน  2556 
  
  วันน้ี (3 กันยายน 2556)  เมือ่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2   สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล   พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตร ี  
 จากน้ัน นายภักดีหาญส์    หมิะทองคํา พร้อมด้วย ร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต  รองโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

 
 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การให้ 
    สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองตาม  
    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550)  
  2. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของ
    ประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ 
    ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน   (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมประเภทและคุณสมบัติของผู้ที่สามารถย่ืนขอรับใบอนุญาต
    ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ง และประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน) 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้อง 
    ปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. ..... 
  5.  เรื่อง  ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 
    ว่าด้วยการเงินและงบประมาณ พ.ศ. 2556 และร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการ
    แข่งขันกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง  
    พ.ศ. 2556 รวม 2 ฉบับ 

เศรษฐกิจ – สงัคม  
 
  6.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางรายการ 
    เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น (โครงการอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์ 
    พระอารามหลวง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ กรุงเทพมหานคร) 
  7.  เรื่อง  รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2554 ของการรถไฟ 
    แห่งประเทศไทยและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
  8.  เรื่อง  เสนอยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ 
    ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ 
    สนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 – 2558  
  9.  เรื่อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนอะไหล่ 
    ยานยนต์ 
  10.  เรื่อง  ผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) งานสัญญาที่ 4 
    โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบางไผ่- 
    สถานีเตาปูน)  
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  11.  เรื่อง  รายงานผลการศึกษาเพ่ิมเติม เพ่ือคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนฯ โครงการ 
    รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ (สัญญาที่ 5) (ฉบับปรับปรุง-มีนาคม 2556)  
  12.  เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2556 
  13.  เรื่อง  รายงานผลการดําเนินงาน ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดําเนินงาน 
    โครงการปรับโครงสร้างหนี้และฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 
    เมษายน 2553 และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือนํามาใช้ในการฟ้ืนฟู 
    และพัฒนาเกษตรกร และการจัดการหน้ีของเกษตรกรตามกฎหมายกองทุนฟ้ืนฟู
    และพัฒนาเกษตรกร  
  14.  เรื่อง   สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2556 
  15.  เรื่อง    รายงานภาวะการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี 2556 
  16.  เรื่อง   มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 7/2556  
  17.  เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกตํ่า 
  18.  เรื่อง  มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/2557  
  19.  เรื่อง  โครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557  
  20.   เรื่อง  โครงการรับจํานําข้าวเปลือก ปีการผลิต 2556/57 

ต่างประเทศ 
 
  21.  เรื่อง  โครงการจัดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 (The 12th Asia 
    Pacific Orchid Conference 2006 : APOC 2016)   
  22.   เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
    แห่งราชอาณาจักรไทย และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานควบคุม 
    คุณภาพตรวจสอบ และกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือ
    ด้านสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
  23.  เรื่อง  ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่ง 
    ราชอาณาจักรไทยและเอกสารที่เก่ียวข้อง และการแก้ไขความคลาดเคลื่อนใน 
    ตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้าของไทย 
   24.  เรื่อง  ร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพ่ือความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศ 
     และการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act ระหว่างรัฐบาล
     แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา 
  25.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี สําหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค 
    ครั้งที่ 8  
 

แต่งต้ัง 
  26.  เรื่อง  แต่งต้ัง   
  
 1.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
  (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 2.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 
  ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
 3.  คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ 
  พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เน่ืองในโอกาสพระราชพิธี 
  มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
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 4.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่  229 /2556 เรื่อง   ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
  และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานัก 
  นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
 5.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง  
  (กระทรวงคมนาคม)  
 6.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์ 
  และเทคโนโลยี  
 7.  การแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การคลังสินค้า  
 8.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร  
  ระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
 9.  การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม
  และความม่ันคงของมนุษย์  
  10.  ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหน่ึงวาระ  
 

***************************************************** 
 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 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี
กรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง               
พ.ศ. 2550)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..)   
พ.ศ. .... (การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคเงินให้แก่พรรคการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
   ทั้งน้ี  กค. เสนอว่า  
  1. โดยที่บทบัญญัติในมาตรา 61 ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 กําหนดให้ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองมีสิทธินําจํานวนเงินที่บริจาคไปหักเป็นค่าลดหย่อนตามท่ีกําหนด
ในประมวลรัษฎากรได้ โดยให้ลดหย่อนได้ในกรณีบุคคลธรรมดาไม่เกินปีละ 5,000 บาท และในกรณีนิติบุคคลไม่เกินปี
ละ 20,000 บาท ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรกําหนด  
   2. เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
พ.ศ. 2550 ตามข้อ 1. และเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้บริจาคเงินแก่พรรคการเมืองสามารถสนับสนุนพรรคการเมืองได้
อย่างเปิดเผย ตามหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตย เห็นควรกําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีดังกล่าว  
   สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้นําเงินที่บริจาคแก่พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรค
การเมือง เฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน 5,000 บาท ไปหักลดหย่อนในการคํานวณเงินได้สุทธิเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาได้  
   2. กําหนดให้เงินที่บริจาคแก่พรรคการเมืองตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง 
เฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน 20,000 บาท ในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชีเป็นรายจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิเพ่ือเสียภาษีเงิน
ได้นิติบุคคล   
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน 
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมัครเป็นผู้ประกันตน              
(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอดังน้ี  
  1. อนุมัติให้ถอนร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของ
ประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็น
ผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว  
   2. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของ
ประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็น
ผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาโดยด่วน โดยให้กระทรวงแรงงานดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้   
   ทั้งน้ี  รง. เสนอว่า คณะกรรมการประกันสังคมได้มีข้อเสนอให้ปรับปรุงร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ (25 มิถุนายน 2556) จึงขอถอนร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการ
จ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน
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ของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ประกอบกับเพ่ือให้การขยายความคุ้มครองประกันสังคมแก่
แรงงานนอกระบบ เป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น จึงจําเป็นต้องปรับแก้ไขเพ่ิมเติมพระราช
กฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และ
เง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน พ.ศ. 2554  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดคํานิยมคําว่า “เงินบําเหน็จชราภาพ” และ “เงินบํานาญชราภาพ”  
   2. เพ่ิมเติมให้มีการออกสมุดประจําตัวแก่ผู้ประกันตน  
  3. เพ่ิมเติมการจ่ายเงินสมทบเพ่ือประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ  
  4. กําหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกจ่ายเงินเพ่ือรับประโยชน์ทดแทนได้  
  5. แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ประกันตนหรือบุคคลอ่ืนใดที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา 8/1 
ขอรับประโยชน์ทดแทนได้   
  6. แก้ไขเพ่ิมเติมเงินทดแทนขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย  
  7. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเพียงหน่ึงเดือนได้รับความคุ้มครองกรณีตายเพราะ
อุบัติเหตุ  
  8. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตนท่ีเลือกสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 8/1 ได้รับประโยชน์ทดแทนกรณี
ชราภาพ เป็นเงินบํานาญชราภาพ  
  9. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 8/1 ได้รับบํานาญตลอดชีวิต และเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินในกรณีที่ผู้รับเงินบํานาญชราภาพที่ถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือน นับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบํานาญชรา
ภาพ และเพ่ิมเติมให้ทายาทมีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบํานาญเสียชีวิต  
  10. แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกําหนดอัตราเงินสมทบระยะเริ่มแรกที่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิประโยชน์ตาม
มาตรา 8/1 จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน  
  11. เพ่ิมเติมให้ผู้ที่อายุหกสิบปีบริบูรณ์แต่ไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนได้  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติม
ประเภทและคุณสมบัติของผู้ที่สามารถย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ง และประเภทการเป็น
ที่ปรึกษาการลงทุน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์             
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมประเภทและคุณสมบัติของผู้ที่สามารถย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ 
แบบ ง และประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ทั้งน้ี กค. เสนอว่า คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีมติเห็นชอบการแก้ไข
กฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 เน่ืองจากปัจจุบันกฎกระทรวงดังกล่าว
กําหนดให้บริษัทหลักทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ และบริษัทจํากัดที่จัดต้ังขึ้นใหม่เท่าน้ันที่สามารถย่ืนขอรับใบอนุญาต
ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ง (ธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ การค้าหลักทรัพย์ 
หรือการจําหน่ายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุน) และใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษาการ
ลงทุนประกอบกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กข. 6/2551 เรื่อง การกําหนดทุนจดทะเบียนซึ่งชําระแล้วของผู้
ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2551 ได้กําหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ง ต้องมีทุนจดทะเบียน ซึ่งชําระแล้วไม่น้อยกว่า 
100 ล้านบาท ทําให้บริษัทจํากัดที่ดําเนินธุรกิจที่เป็นประโยชน์กับการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายกองทุนรวมและ
มีความพร้อมในการให้บริการซื้อขายหน่วยลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) หลายบริษัทไม่สามารถ
ย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจทั้งสองประเภทดังกล่าวได้ เน่ืองจากมีข้อกําจัดเรื่องการจัดต้ังบริษัทใหม่ เพราะไม่
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ประสงค์จะเพ่ิมต้นทุนหรือโครงสร้างของกลุ่มธุรกิจไม่เอ้ืออํานวย ดังน้ัน เพ่ือเป็นการสนับสนุนให้ผู้ลงทุนมีช่องทางใน
การเข้าถึงการลงทุนในกองทุนรวมหรือกองทุนอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม  และมีข้อมูลประกอบการ
พิจารณาสําหรับการลงทุนในตลาดทุนมากย่ิงขึ้น จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตการประกอบธุรกิจ
หลักทรัพย์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพ่ิมเติมประเภทและคุณสมบัติของผู้ที่สามารถย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ง และประเภทการเป็นที่ปรึกษาการลงทุน)  มาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. เพ่ิมประเภทผู้ที่สามารถย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ง โดยเปลี่ยนจาก 
บริษัทที่จัดต้ังขึ้นใหม่ เป็น บริษัทที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งประกอบธุรกิจอ่ืนอยู่แล้ว แต่ประสงค์จะขอรับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ง เพ่ือให้บริการด้านหลักทรัพย์แก่ผู้ลงทุนในการเข้าถึงกองทุนรวมหรือ
กองทุนอ่ืน ไม่ว่าในรูปแบบใดที่มีลักษณะทํานองเดียวกับกองทุนรวม ภายใต้การจัดการของหลายบริษัท 
  2. เพ่ิมประเภทผู้ที่สามารถย่ืนขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการเป็นที่ปรึกษา
การลงทุน โดยเปลี่ยนจาก บริษัทที่จัดต้ังขึ้นใหม่ เป็น บริษัทที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 
  3. เพ่ิมคุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ แบบ ง และประเภทการเป็นที่
ปรึกษาการลงทุน ในส่วนที่เป็นบริษัทที่จัดต้ังขึ้นตามกฎหมายไทย 
 
 4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่าง                
การโดยสาร พ.ศ. ..... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอดังน้ี 
  1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสารต้อง
ปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. .....  ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอและให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ 
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ และ 
  2. มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
  ทั้งน้ี คค. เสนอว่า โดยที่มาตรา 113 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
บัญญัติให้ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยและสงบเรียบร้อย ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร ประกอบกับข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่
ผู้โดยสารต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสารท่ีกําหนดไว้ในกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2529) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว สมควรปรับปรุงเสียใหม่เพ่ือให้
ข้อกําหนดต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง รวมท้ังเหมาะสมกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
เพ่ือให้ผู้โดยสารมีความปลอดภัยในการใช้บริการโดยสารสาธารณะมากย่ิงขึ้น โดยตัดในเร่ืองของสถานที่ที่จัดไว้ให้สูบ
บุหรี่โดยเฉพาะเพ่ิมเติมในเรื่องของการไม่ขึ้นหรือลงจากรถนอกบริเวณท่ีกําหนด ไม่เสพสุรา รัดร่างกายด้วยเข็ดขัด
นิรภัย และไม่กระทําการลามกอนาจาร ตลอดจนเพ่ิมเติมข้อกําหนดเก่ียวกับความปลอดภัยของผู้โดยสารรถสําหรับ
การขนส่งไม่ประจําทางไว้ด้วย จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงกําหนดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยที่ผู้โดยสาร
ต้องปฏิบัติในระหว่างการโดยสาร พ.ศ. ..... มาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด 30 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 
  2. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 27 (พ.ศ. 2529) ออกตามความในพระราชบัญญัติ                
การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 
  3. กําหนดให้ผู้โดยสารสําหรับการขนส่งประจําทางต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดว่าด้วยความปลอดภัย
และความสงบเรียบร้อยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร ดังน้ี ไม่สูบบุหรี่ ไม่กล่าววาจาไม่สุภาพ ไม่โดยสารนอก
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ตัวรถหรือห้อยโหนหรือย่ืนมือ แขนหรือส่วนใดส่วนหน่ึงออกนอกตัวรถ ไม่นําสิ่งของที่มีกลิ่นแรงขึ้นบนรถ ไม่นําดอกไม้
เพลิง ลูกระเบิด วัตถุระเบิดขึ้นบนรถ ไม่บ้วนหรือถ่มนํ้าลายหรือเสมหะลงบนรถ ไม่ขึ้นหรือลงจากรถนอกบริเวณที่มี
เครื่องหมายหยุดรถ ไม่เสพสุรา รัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่น่ัง และไม่กระทําการลามกอนาจาร  
  4. กําหนดให้ผู้โดยสารสําหรับการขนส่งไม่ประจําทางต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดว่าด้วยความ
ปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยตลอดเวลาที่อยู่ในระหว่างการโดยสาร ดังน้ี ไม่สูบบุหรี่ไม่โดยสารนอกตัวรถหรือ  
ห้อยโหนหรือย่ืนมือ แขนหรือส่วนหน่ึงออกนอกตัวรถ ไม่นําดอกไม้เพลิง ลูกระเบิด วัตถุระเบิดขึ้นบนรถ ไม่เสพสุรา 
รัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่น่ัง และไม่กระทําการลามาอนาจาร 
 
5. เรื่อง ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 ว่าด้วยการเงินและ
งบประมาณ พ.ศ. 2556 และร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. 2556 รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 ว่าด้วยการเงินและงบประมาณ พ.ศ. 2556 และร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอ
เช่ียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2556 รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬา (กก.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้วดําเนินการต่อได้  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1. ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 ว่าด้วย
การเลินและงบประมาณ พ.ศ. 2556  
   1.1 กําหนดให้ร่างระเบียบน้ีให้ใช้บังคับสําหรับค่าใช้จ่ายดําเนินการเพ่ือจัดการแข่งขันกีฬา
เอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 โดยใช้จ่ายจากเงินรายรับที่นําส่งเข้าบัญชี “คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอ
เช่ียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ . 2557” 
   1.2 กําหนดหลักเกณฑ์การรับ เก็บรักษา และการจ่ายเงินโดยเปิดบัญชีเงินฝากประเภท
ออมทรัพย์ ช่ือบัญชี “คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ . 2557” ช่ือบัญชี “ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557” และช่ือบัญชี “ ค่าใช้จ่ายดําเนินการของ
คณะกรรมการฝ่าย ...” และบัญชีกระแสรายวัน ช่ือบัญชี “ค่าใช้จ่ายดําเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนบีชเกมส์ 
ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557” และกําหนดให้การสั่งจ่ายเงินจากบัญชีให้กระทําได้เฉพาะการโอนไปยังบัญชีที่กําหนด 
   1.3 กําหนดหลักเกณฑ์การขอรับการจัดสรรค่าใช้จ่ายดําเนินการและกําหนดหลักเกณฑ์การ
เบิกเงินค่าใช้จ่ายดําเนินการ ให้เบิกได้ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กําหนดไว้ท้ายร่างระเบียบน้ี 
   1.4 กําหนดให้คณะกรรมการฝ่ายในคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้ง
ที่ 4 พ.ศ. 2557 มีหน้าที่จัดทําหลักฐานการใช้จ่ายเงิน จัดทําทะเบียนทรัพย์สินการรายงานผลการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายเงิน และการจัดทําบัญชีแสดงรายรับ รายจ่าย และฐานะการเงิน 
  2. ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557 ว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้าง พ.ศ. 2556  
   2.1 กําหนดให้ร่างระเบียบน้ีให้ใช้บังคับกับการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดการแข่งขัน
กีฬาเอเช่ียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557  
   2.2 กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการซ้ือหรือการจ้างกระทําได้ 5 วิธี ได้แก่ วิธีตก
ลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ และการดําเนินการซื้อหรือจ้างให้ถือปฏิบัติตาม
ขั้นตอนและวิธีการของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมโดยอนุโลม 
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เศรษฐกิจ – สงัคม  
 
6. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น (โครงการอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ 
กรุงเทพมหานคร) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติใหส้ํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็นเพ่ืออุดหนุนโครงการ
บูรณปฏิสังขรณ์พระอารามหลวง วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ิ กรุงเทพมหานคร ในกรอบวงเงิน 35,000,000 บาท 
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (สงป.) โดยเบิกจ่ายในงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป 
 
7. เรื่อง รายงานผลการให้บริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2554 ของการรถไฟแห่งประเทศไทยและ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรายงานผลการให้บริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2554 ของการ
รถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ซึ่งมีประมาณการเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะ จํานวน 2,136.570 ล้านบาท และ 424.748 ล้านบาท ตามลําดับ ตามความเห็นของคณะกรรมการเงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ตามท่ีกระทรวงการคลัง เสนอ
ดังน้ี 
  1. ให้ รฟท. ดําเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะประจําปีงบประมาณ 2554 งวดท่ี 2 
จํานวน 810.970 ล้านบาท เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการประเมินค่าตัวช้ีวัดในบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ 2554  
  2. ให้ ขสมก. ดําเนินการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2554 งวดที่ 2 
จํานวน 24.183 ล้านบาท เพ่ือให้สอดคล้องกับผลการประเมินค่าตัวช้ีวัดในบันทึกข้อตกลงการให้บริการสาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ 2554 
  3. ให้ รฟท. และ ขสมก. รับข้อสังเกตเพ่ิมเติมของคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนบริการ
สาธารณะของรัฐวิสาหกิจสาขาขนส่งทางบก ไปประกอบการพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งรายงาน
ผลการดําเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะทราบ 
  ทั้งนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามนัย ข้อ 7 (3) และ 7 (5) ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้เงิน
อุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2554 
 
8. เรื่อง เสนอยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและ
กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 – 2558  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย 
พ.ศ. 2556 – 2558 ตามท่ี สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) เสนอ  
  สาระสําคัญของยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 
2556 – 2558 โดยมีกลยุทธ์และแนวทางการดําเนินการ ดังน้ี 
  1. เร่งสร้างความเข้าใจกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น ศาล อัยการ 
ตํารวจ ทหาร กรมสอบสวนคดีพิเศษ หน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระดับชาติและระดับพ้ืนที่ 



 9 

  2. ประสานงานกับหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่ตามความผิดมูลฐาน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย
นํามาตรการตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
  3. ประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ เพ่ือเป็นการป้องปรามมิให้มีการกระทําความผิด รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเข้าใจว่ามีกฎหมายใหม่ออกมาบังคับใช้ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในการแจ้งข้อมูล
เบาะแส พฤติการณ์ของบุคคล กลุ่มบุคคล หรือทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการกระทําความผิด 
  4. เร่งรัดการดําเนินการประกาศรายช่ือบุคคลท่ีถูกกําหนดตามมติหรือประกาศภายใต้คณะมนตรี
ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และตามที่ศาลมีคําสั่ง ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 4 และรายช่ือบุคคลที่ถูกกําหนดตาม
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556  
  5. บูรณาการหน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการข่าว การสืบสวน สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน 
รวมทั้งการปฏิบัติการตรวจค้น จับกุม การยึด/อายัด ทรัพย์สินที่เก่ียวข้องกับการกระทําผิด 
  6. การดําเนินการกับผู้กระทําความผิดมูลฐานและความผิดฐานฟอกเงิน และดําเนินการกับทรัพย์สิน
ที่เก่ียวข้องกับการกระทําผิดอย่างจริงจังและเข้มงวด 
  7. ติดตามประเมินผลการปฏิบัติและรายงานผลต่อคณะกรรมการ ปปง. ทุกระยะ เพ่ือทราบความ
คืบหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการเพ่ือเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาและพัฒนานโยบายต่อไป 
  ทั้งน้ี การจัดทํายุทธศาสตร์ดังกล่าว แม้ประเทศไทยได้รับการถอดช่ือออกจากประเทศที่มีความเสี่ยง
ต่อการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายอย่างสมบูรณ์ เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2556 ณ กรุง
ออสโล ประเทศนอร์เวย์แล้ว แต่ประเทศไทยจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่ตราออกมาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลอย่างสมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพ การพิจารณาถอดหรือกําหนดรายช่ือของ FATF น้ัน จะดําเนินการ
ทุกครั้งในการประชุมเต็มคณะของ FATF ซึ่งจะมีการประชุมปีละ 3 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ มิถุนายน และตุลาคม
ของทุกปี และจะมีการนําเสนอความคืบหน้าในการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวของแต่ละประเทศโดยตลอด ดังน้ัน 
เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้าน
กานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายจึงจําเป็นต้อง
กําหนดยุทธศาสตร์การบูรณาการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556 – 2558 เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐองค์กรเอกชนท่ีเก่ียวข้องเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (คณะกรรมการ ปปง.)  
 
9. เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วน
อะไหล่ยานยนต์ ปี พ.ศ. 2556 – 2563 ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องประสาน
และบูรณาการเพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังแรงงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนอะไหล่
ยานยนต์                        ปี พ.ศ. 2556 – 2563  
  ยุทธศาสตร์การพัฒนากําลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ 
ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังน้ี  
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ยุทธศาสตร ์/ กลยุทธ ์ หน่วยงานเจ้าภาพบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 พัฒนากําลังแรงงานให้มีสมรรถนะในระดับมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรด้านยานยนต์และ
ช้ินส่วนให้มีทันสมัย  

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (รง.)  

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับฝีมือแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รง. 
กลยุทธ์ที่ 3 การพัฒนาผู้ปฏิบัติงานในสถานประกอบ
กิจการให้เป็นบุคลากรผู้ชํานาญงานและผู้เช่ยวชาญโดย
ระบบรับรองความสามารถ 

สถาบันยานยนต์ 
กระทรวงอุตสาหกรมา (อก.) 

กลยุทธ์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภาคการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 
กลยุทธ์ที่ 5 การเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน อก.
ยุทธศาสตร์ที ่2 พัฒนามาตรฐานวิชาชีพ / มาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานสมรรถนะ 
กลยุทธ์ที่ 1  การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน กลุ่ม
อุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต์ให้
ส อ ดคล้ อ ง กั บ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ งน า ย จ้ า ง แ ล ะ
ตลาดแรงงาน 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รง. 

กลยุทธ์ที่ 2 ระบบรับรองมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)  
สํานักนายกรัฐมนตรี

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาหน่วยงานระดับชาติขึ้นมารองรับ
ระบบสมรรถนะอาชีพ (National Qualification – 
Framework : NQF)  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ศธ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านแรงงานของตลาดแรงงานและความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานและการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
กลยุทธ์ที่ 1พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือเช่ือมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความต้องการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
และเครือข่ายพัฒนากําลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต์และเครือข่ายอ่ืน ๆ 

สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  
อก.  

กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาเครือข่ายพัฒนากําลังแรงงานใน
กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนอะไหล่ยานยนต์

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  

ยุทธศาสตร์ที ่4 จัดต้ังสถาบันพัฒนาทรัพยากรบุคคลระดับกลางและสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ 
กลยุทธ์สร้างองค์กรพัฒนาทรักยากรมนุษย์บุคลากร
ระดับสูงในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์  

คณะอนุกรรมการพัฒนากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
กําลังแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และช้ินส่วนอะไหล่
ยานยนต์

 
10. เรื่อง ผลการเจรจาต่อรองกับบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) งานสัญญาที่ 4 โครงการรถไฟฟ้าสาย
สีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ (สถานีคลองบางไผ่-สถานีเตาปูน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี    
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ ที่มีมติเห็นชอบผลการพิจารณาคัดเลือกเอกชนลงทุนงานระบบ
รถไฟฟ้าและรับจ้างดําเนินกิจการ งานสัญญาที่ 4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ (สถานีคลองบาง
ไผ่-สถานีเตาปูน) ซึ่งบริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ได้รับการคัดเลือก และร่างสัญญาฯ ที่ได้มีการปรับ
ตามข้อสังเกตของสํานักงานอัยการสูงสุดและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตามนัยมาตรา 21 แห่ง
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พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดําเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 ตามท่ีกระทรวงคมนาคม
เสนอ  
 
11. เรื่อง รายงานผลการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนฯ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง  
ช่วงเตาปูน-บางซ่ือ (สัญญาที่ 5) (ฉบับปรับปรุง-มีนาคม 2556)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี    
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ ที่มีมติเห็นชอบในหลักการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการ
รถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน-บางซื่อ (งานสัญญาที่ 5) โดยให้คณะกรรมการตามมาตรา 13 โครงการรถไฟฟ้า 
สายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ เริ่มต้นกระบวนการคัดเลือกให้เอกชนร่วมงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน- 
บางซื่อ (งานสัญญาที่ 5) ตามข้ันตอนที่กฎหมายกําหนด โดยเริ่มต้นจากรูปแบบ PPP Net Cost หากรูปแบบดังกล่าว
ไม่ประสบผลสําเร็จให้คณะกรรมการตามมาตรา 13 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงบางใหญ่-บางซื่อ พิจารณา
รูปแบบการลงทุน PPP Gross Cost หรือรูปแบบอ่ืน ๆ ที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์ต่อภาครัฐ  โดยมี
ระยะเวลาของสัญญาเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของสายเฉลิมรัชมงคลซึ่งจะสิ้นสุดลงในวันที่ 2 กรกฎาคม 2572  
 
12. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์และผลการดําเนินงานในการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้              
ปี 2556 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กษ. ได้รายงานสถานการณ์ผลไม้ ปี 2556 พบว่า ผลไม้ในฤดูกาลมีการกระจุกตัวและออกสู่ตลาด
มากในระยะเวลาอันสั้น ซึ่งจําเป็นต้องเตรียมการรองรับในการป้องกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรหาก
ราคาผลิตตกตํ่า อีกทั้งปริมาณผลผลิตมากเกินกว่าที่กลไกตลาดปกติสามารถรองรับและกระจายผลผลิตออกนอกพ้ืนที่
ได้ทันเวลา กษ. โดยคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ จึงได้เตรียมการและดําเนินการป้องกันแก้ไขปัญหา
ผลไม้ ปี 2556 ดังน้ี 
  1. กําหนดกรอบแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2556 เพ่ือใช้เป็นแนวทางการบริหาร
จัดผลไม้ในพ้ืนที่ โดยให้ “คณะกรรมการเพ่ือแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเน่ืองมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด” 
(คพจ.) เป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการและกํากับดูแลการป้องกันและแก้ไขปัญหาของจังหวัดเป็นอันดับแรก             
โดยไม่แทรกแซงระบบกลไกตลาดปกติ 
  2. เสนอโครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ ปี 2556 เพ่ือช่วยสนับสนุนระบบกลไกตลาดการ
ดําเนินการของจังหวัด โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 
(คชก.) รวม 4 โครงการ ดังน้ี 
   2.1 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2556 โดยมีเป้าหมายช่วย
สนับสนุนในการบริหารจัดการผลผลิต จํานวน 55,500 ตัน ประกอบด้วย 4 มาตรการ คือ บริหารจัดการคุณภาพผลิต 
กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ส่งเสริมการแปรรูป และประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภค 
   2.2 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลิ้นจี่ ปี 2556 โดยมีเป้าหมายช่วยสนับสนุนในการบริหาร
จัดการผลผลิต จํานวน 6,750 ตัน ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต และ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภค 
   2.3 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาลําไย ปี 2556 โดยมีเป้าหมายช่วยสนับสนุนในการบริหาร
จัดการผลผลิต จํานวน 129,670 ตัน ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต ส่งเสริมการ
แปรรูป และประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภค ขณะนี้ กษ. ได้ดําเนินการจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าวให้
จังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้องตามมาตรการโครงการเรียบร้อยแล้ว 
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   2.4 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคใต้ ปี 2556 โดยมีเป้าหมายช่วยสนับสนุนในการ
บริหารจัดการผลผลิต จํานวน 35,330 ต้น ประกอบด้วย 2 มาตรการ คือ กระจายผลผลิตออกนอกแหล่งผลิต และ
ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการบริโภค ขณะนี้ กษ. ได้ดําเนินการจัดสรรเงินงบประมาณดังกล่าวให้จังหวัดและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องตามมาตรการโครงการเรียบร้อยแล้ว 
 
13. เรื่อง รายงานผลการดําเนินงาน ขอความเห็นชอบขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการปรับโครงสร้างหนี้
และฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 7 เมษายน 2553 และขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
เพื่อนํามาใช้ในการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และการจัดการหนี้ของเกษตรกรตามกฎหมายกองทุนฟื้นฟูและ
พัฒนาเกษตรกร  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เห็นชอบ และอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2556 เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 ตามที่รอง
นายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ ดังน้ี  
   1. รับทราบรายงานผลการดําเนินงานโครงการปรับโครงสร้างหน้ีและฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553  
   2. เห็นชอบขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการปรับโครงสร้างหน้ีและฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2553 ออกไปอีกเป็นระยะเวลา 18 เดือนนับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ โดยใช้
จ่ายจากเงินโครงการที่คงเหลือในบัญชีสํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรเป็นเงิน 945,392,710 บาท และ
เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการขยายระยะเวลาโครงการแล้ว หากมีเงินเหลือให้คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนา
เกษตรกรนําไปดําเนินงานตามกฎหมายต่อไป   
   3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพ่ือนํามาใช้ในการฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกรตามมาตรา 30 
มาตรา 31 และมาตรา 37/9 วรรคท้าย และการจัดการหน้ีของเกษตรกร ตามมาตรา 37/9 แห่งพระราชบัญญัติ
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2544 พร้อมค่าใช้จ่ายดําเนินงานของสํานักงาน
กองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
  4. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กําหนดกลไกการตรวจสอบและติดตามการนํา
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวไปใช้เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และควรมีการประเมินผล
โครงการอย่างต่อเน่ืองด้วย  
 
14. เรื่อง  สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสอง ปี 2556 ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี  

  1. การจ้างงานและรายได้ 
  1.1 การจ้างงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.7  และมีอัตราการว่างงานร้อยละ 0.73 ยังตํ่ากว่าช่วงเดียวกัน

ในปีที่แล้ว การปรับค่าจ้างแรงงาน 300 บาทและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ทําให้สถานประกอบการพยายามปรับการ
ทํ า ง าน ใ ห้ อ ยู่ ใน ช่ ว ง เ วลาปก ติ มาก ข้ึ น  โดยแรง งาน เอกชนที่ ทํ า ง าน  50  ช่ั ว โม ง ต่ อสั ปดาห์ ขึ้ น ไป 
มีจํานวนลดลงร้อยละ 6.8 เทียบกับที่ลดลงร้อยละ 0.4 ในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว  

  1.2 ค่าจ้างแรงงานและเงินเดือนภาคเอกชนที่ยังไม่รวมค่าล่วงเวลาและผลประโยชน์ 
ตอบแทนอ่ืนเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.0 ขณะที่ราคาสินค้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.3 ทําให้ค่าจ้างและเงินเดือนภาคเอกชนที่แท้จริง
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 4.5 สําหรับผลิตภาพแรงงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.9 ตํ่ากว่าร้อยละ 4.0 ในไตรมาสที่แล้ว ซึ่งต้องเร่งรัดการ
เพ่ิมผลิตภาพแรงงานเพ่ือลดแรงกดดันต่อต้นทุนการผลิต และผลประกอบการของกิจการที่จะส่งผลต่อเน่ืองต่อการ
ตัดสินใจในการจ้างงาน 
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  1.3 แรงงานเยาวชนท่ีจะเป็นกําลังหลักในอนาคตมีแนวโน้มลดลงและส่วนใหญ่มีการศึกษา
ตํ่า โดยอัตราการมีส่วนร่วมกําลังแรงงานเยาวชนลดลงจากร้อยละ 53.1 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 46.8 ในปี 2555 
หรือมีประมาณ 4.82 ล้านคน เน่ืองจากเยาวชนประมาณร้อยละ 40 ยังอยู่ระหว่างการศึกษา  แรงงานกลุ่มเยาวชน
ร้อยละ 67.9 มีการศึกษาระดับมัธยมต้นและตํ่ากว่า และร้อยละ 18.8 มีการศึกษาระดับมัธยมปลาย ขณะที่การศึกษา
ระดับ ปวช. และปวส. ซึ่งตลาดมีความต้องการสูงมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5.7 และ 3.9 ตามลําดับ ที่เหลือร้อยละ 3.7 
มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและมากกว่า ช้ีให้เห็นถึงความจําเป็นที่ต้องเร่งพัฒนาและยกระดับทักษะแรงงานเยาวชน
ให้สูงขึ้นเพ่ือสร้างกําลังแรงงานของประเทศให้มีคุณภาพสูงขึ้น 

  2. ด้านสุขภาพ: เยาวชนมีความเครียดและมีการฆ่าตัวตายเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มเป็นโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์มากขึ้น ผลการสํารวจของสถาบันรามจิตติเรื่องสภาวการณ์เด็กและเยาวชนไทยในรอบปี 2555 พบว่า สาเหตุ
ของความเครียดส่วนใหญ่มาจากปัญหาการเรียน เด็กระดับอุดมศึกษามีความเครียดมากท่ีสุดร้อยละ 46 รองลงมาคือ เด็ก
ระดับอาชีวศึกษามีความเครียดร้อยละ 45 โดยเด็กมีอาการเครียดจนมีอาการทางร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง หรือ
อาเจียน ขณะที่กลุ่มวัยรุ่น 10-19 ปี ก็มีการฆ่าตัวตายประมาณปีละ 200 คน ซึ่งมีสาเหตุจากปัญหาการเรียนและปัญหา
ความรัก และข้อมูลของสํานักระบาดวิทยาพบว่า กลุ่มเยาวชนอายุ 15–24 ปี มีอัตราป่วย 62.79 รายต่อประชากรแสนคน
ในปี 2551 เพ่ิมขึ้นเป็น 90.06 รายต่อประชากรแสนคนในปี 2554 ซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่าอัตราป่วยรวม 2 เท่า สาเหตุส่วน
ใหญ่มาจากการมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกันร้อยละ 83 

  3. ด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคนในสังคมไทย: อัตราการสูบบุหรี่และด่ืมสุรามีแนวโน้ม
ลดลง จํานวนผู้สูบบุหรี่มีแนวโน้มลดลงจาก 11.96 ล้านคนในปี 2544 เป็น 10.91 ล้านคนในปี 2552 แต่ในปี 2554 กลับ
ปรับเ พ่ิมขึ้ น เ ป็น  11.51 ล้ านคน  ซึ่ งมี ความจํ า เ ป็นที่ จะต้องเ ฝ้ าระวั งการส่ ง เส ริมการขายแบบใหม่ ๆ  
ที่จะทําให้เด็กซึมซับสินค้าโดยไม่รู้ตัวจนกลายเป็นนักสูบและนักด่ืมหน้าใหม่ ขณะที่อัตราการด่ืมสุราก็ลดลงจากร้อยละ 
32.6 ในปี 2544 เป็นร้อยละ 31.5 ในปี 2554  อย่างไรก็ดี ในแต่ละปีประเทศต้องสูญเสียโอกาสในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจสูงถึง 1.2 แสนล้านบาทต่อปีจากการที่คนไทยเสียชีวิตจากการด่ืมแอลกอฮอล์ประมาณ 40,000 คนต่อปี อีกทั้ง
ยังใช้เงินภาษีในการรักษาพยาบาลอีกกว่า 6,800 ล้านบาท  

  4. ด้านความม่ันคงทางสังคม: มีประเด็นเฝ้าระวัง ดังน้ี 
  4.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดยังคงทวีความรุนแรง พบการจับกุมผู้ค้าและผู้เสพ

ยังคงมีสัดส่วนมากที่สุดของคดีอาญารวม โดยรับแจ้ง 110,711 ราย เพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2555 และจาก
ไตรมาสก่อนหน้า ร้อยละ 19.7 และ 0.1 ตามลําดับ สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 115,228 คน เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส
เดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 55.2 แต่ลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าร้อยละ 0.2  นอกจากน้ี มีการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็ก
และเยาวชนที่เป็นทั้งนักค้ารายใหม่และเป็นผู้เสพ โดยปลายปี 2555 พบนักค้ารายใหม่อายุน้อย 12 ปี 

  4.2 การเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบกเพ่ิมขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 9 และ
พบแนวโน้มการเสียชีวิตของกลุ่มเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นสูงขึ้น เด็กอายุ 1-15 ปี เสียชีวิตกว่าปีละ 650 ราย เยาวชนวัย 
15-24 ปี ปีละ 3,600 ราย การรณรงค์ใช้รถจักรยานเป็นหนทางสําคัญในการลดอุบัติเหตุ โดยกระตุ้นให้เกิดการใช้
จักรยานในชีวิตประจําวันในการเดินทางระยะสั้น รวมท้ังสร้างความเช่ือมั่นและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่
รถจักรยาน โดยจัดระบบจราจรที่เอ้ือต่อการใช้จักรยาน จัดให้มีช่องทางจราจรสําหรับรถจักรยาน หรือขนานไปกับ
ถนนในเขตเมือง มีการจํากัดความเร็วบนถนนรถจักรยานไว้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร รวมทั้งผู้ขับขี่ต้องเรียนรู้วิธีการข่ี
จักรยานที่ถูกต้องเพ่ือความปลอดภัย 

  5. เรื่องเด่นประจําฉบับ “แม่วัยใส….ปัญหาและทางออก”  
 การเพ่ิมขึ้นของแม่วัยรุ่นสะท้อนถึงพ่อแม่วัยรุ่นซึ่งอยู่ในวัยแรงงานจะขาดศักยภาพและโอกาสด้าน

อาชีพและกลายเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อความยากจนที่จะถ่ายทอดวงจรสู่ลูก ขณะที่อัตราเจริญพันธ์ทั่วไปมีแนวโน้มลดลงทํา
ให้เด็กที่เกิดมีจํานวนลดลง และอีกจํานวนหน่ึงได้รับการพัฒนาไม่เต็มศักยภาพ ส่งผลต่อกําลังคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกําลัง
สําคัญในการพัฒนาประเทศที่เป็นสังคมสูงอายุ 

  5.1 สถานการณ์และคุณลักษณะแม่วัยรุ่น 
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 1) อัตราแม่อายุ 15-19 ปี ต่อประชากรหญิงกลุ่มอายุ 1,000 คน เพิ่มขึ้น จาก 39.7 ใน
ปี 2539 เป็น 53.6 ในปี 2554 หรือมีอัตราแม่อายุตํ่ากว่า 20 ปี คิดเป็นร้อยละ 14.32 ของแม่ทุกกลุ่มอายุ ทั้งน้ี อัตรา
แม่วัยรุ่นควรมีแนวโน้มลดลงเน่ืองจากมีการขยายโอกาสทางการศึกษา อย่างไรก็ดี ยังมีเด็กจํานวนถึง 6 ใน 10 ที่หลุด
ออกจากระบบการศึกษาต้ังแต่อายุ 18 ปี  

 2) จํานวนแม่วัยรุ่นมีความสัมพันธ์กับจํานวนปีการศึกษาเฉลี่ยและความยากจน โดย
จังหวัดที่มีปีการศึกษาเฉล่ียตํ่ามีแนวโน้มที่จะมีแม่วัยรุ่นสูง ขณะที่จังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนสูงแนวโน้มจะมีแม่วัยรุ่นสูง
ด้ วย  ซึ่ ง สอดคล้ อ ง กับคุณลั กษณะสํ าคัญของกลุ่ มแม่ วั ย รุ่ น  คื อ  ส่ วน ใหญ่ ไม่ ไ ด้ เ รี ยน / พั กการ เ รี ยน 
ร้อยละ 70 ไม่มีอาชีพร้อยละ 53.2 ขณะที่แฟนประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกรร้อยละ 67.2 และประมาณ
ร้อยละ 70 พักอาศัยอยู่กับพ่อแม่ตนเองหรือพ่อแม่แฟน และแหล่งค่าใช้จ่ายมาจากพ่อแม่ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง
และเกษตรกรที่ส่วนใหญ่มีรายได้พอใช้จ่ายไม่เหลือเก็บ 

 3) จํานวนแม่วัยรุ่นที่เพิ่มขึ้นนี้ยังไม่นับรวมวัยรุ่นที่ต้ังครรภ์แล้วทําแท้ง  เน่ืองจากยังขาด
ข้อมูล ทั้งน้ี มีการคาดประมาณว่ามีคนต้ังครรภ์แล้วทําแท้งจํานวนทั้งสิ้น 1-2 แสนรายต่อปี โดย 1 ใน 3 เป็นวัยรุ่นหรือคิด
เป็นจํานวนประมาณ 3-5 หมื่นคน ขณะที่กลุ่มแม่วัยรุ่นร้อยละ 27.1 ต้ังครรภ์เพราะไม่มีทางเลือกและ/หรือไม่มีโอกาสยุติ
การต้ังครรภ์ 

  5.2 แนวทางและการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาแม่วัยรุ่น 
 1) การสนับสนุนให้นักเรียนคงอยู่ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานให้มากท่ีสุด รวมทั้งให้

โอกาสกลุ่มแม่วัยรุ่นกลับมาเรียนจนจบหรือเพ่ิมทักษะด้านอาชีพหลังคลอด 
 2) การให้ความรู้เรื่องครอบครัวศึกษา รวมถึงอนามัยเจริญพันธ์ เพศศึกษาอย่างรอบด้าน 

ร่วมกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ เอดส์ ยาเสพติดฯ การปรับเจตคติและค่านิยมในเร่ืองการมีเพศสัมพันธ์อย่าง
รับผิดชอบ การปรับปรุงช่องทางการสื่อสารเพ่ือให้ครอบคลุมกลุ่มเด็กนอกระบบโรงเรียน 

 3) การปรับปรุงการให้บริการด้านอนามัยเจริญพันธ์ โดยยึดหลักความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ โดยให้มีทางเลือกที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มวัย มีรูปแบบบริการ community family 
planning และ sex counselor รวมทั้งการปกปิดและรักษาความลับของเด็ก 

 4) การให้ความช่วยเหลือแม่วัยรุ่น/แม่ต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ ในรูปแบบศูนย์ช่วยเหลือ
สังคม โดยครอบคลุมเรื่องที่พัก และการเลี้ยงดูบุตร  

 5) การพัฒนาข้อมูลเก่ียวกับการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นและกลุ่มเสี่ยง เช่น เป็นครอบครัว
แตกแยกหรืออยู่กับตายาย/ญาติ รวมถึงการปฏิบัติงานและการประเมินประสิทธิภาพการต้ังครรภ์และการยุติการ
ต้ังครรภ์ไม่ปลอดภัย เพ่ือการกําหนดนโยบายและการป้องกันแก้ไขปัญหาแม่วัยรุ่น 

 6) การขับเคลื่อนนโยบายจัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือสังคมไปสู่การปฏิบัติระดับจังหวัด โดย
การบูรณาการ การดําเนินงานของสถาบันการศึกษาร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในพ้ืนที่ในการให้บริการ ศึกษา และให้
ข้อมลูทางเลือกแก่ผู้ประสบปัญหา เพ่ือให้การดําเนินงานในระดับจังหวัดสามารถปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม 
 
15. เรื่อง  รายงานภาวะการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานภาวะการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี 2556 ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  อก. รายงานว่า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้มีนโยบายเร่งรัดส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเน่ือง โดยมี
มาตรการต่าง ๆ ทั้งในส่วนการส่งเสริมการลงทุนในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ การชักจูงการ
ลงทุนเชิงรุกไปสู่นักลงทุนเป้าหมาย การเสริมสร้างภาพลักษณ์การลงทุนของประเทศไทย โดยภาวะการส่งเสริมการลงทุนของ
ประเทศในช่วงคร่ึงแรกของปี 2556 สรุปได้ ดังน้ี   
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  1. มีคําขอรับการส่งเสริมในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 จํานวน 1,055 โครงการ และมูลค่าลงทุนรวม 
632,700 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2555 ร้อยละ 6 และร้อยละ 47 ตามลําดับ 
  2. หมวดกิจการบริการและสาธารณูปโภค ได้รับความสนใจขอรับส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด 
รองลงมา คือ หมวดผลิตภัณฑ์โลหะ เคร่ืองจักร และอุปกรณ์ขนส่ง หมวดเกษตรกรรม และผลิตผลจากการเกษตร 
และหมวดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตามลําดับ 
  3. โครงการที่คนไทยถือหุ้นทั้งสิ้นและต่างชาติถือหุ้นทั้งสิ้นมีสัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 37 ของ
จํานวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมทั้งหมด และโครงการร่วมลงทุนสัดส่วนร้อยละ 26 ของทั้งหมด  
  4. การลงทุนจากต่างประเทศในช่วงครึ่งแรกของปี 2556 มีมูลค่า 278,600 ล้านบาท โดยญี่ปุ่น
ยังคงเป็นประเทศที่ลงทุนมากที่สุดทั้งจํานวนโครงการและมูลค่าการลงทุน โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54 และร้อยละ 
66 ของการลงทุนจากต่างชาติทั้งหมดตามลําดับ รองลงมา คือ การลงทุนจากมาเลเซีย ฮ่องกง สิงคโปร์ และ
เนเธอร์แลนด์ ตามลําดับ 
  5. คําขอรับส่งเสริมการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในเขต 2 เป็นหลัก โดยมีทั้งสิ้น 442 โครงการ มูลค่า
ลงทุน 252,100 ล้านบาท รองลงมา คือ การลงทุนในเขต 3 จํานวนทั้งสิ้น 273 โครงการ ลงทุน 154,000 ล้านบาท 
สําหรับการลงทุนในเขต 1 มี 292 โครงการ ลงทุน 62,600 ล้านบาท 
  6. จากรายงาน World Investment Report 2013 ของหน่วยงานการประชุมของสหประชาชาติ
ว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference  on Trade and Development : UNCTAD) ตีพิมพ์
เผยแพร่เมื่อเดือนมิถุนายน 2556 สถิติการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign direct investment : FDI) ของ
ไทยในปี 2555 มากเป็นอันดับ 4 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย และจากการสํารวจ
ความเห็นของบรรษัทข้ามชาติโดย UNCTAD เมื่อต้นปี 2556 สรุปได้ว่าไทยได้รับความสนใจลงทุนมากเป็นอันดับ 8 
ของโลก และอันดับที่ 4 ของทวีปเอเชีย รองจากจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย 
  7. จากรายงานดัชนีความมั่นใจในการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI Confidence Index) 
ของบริษัทที่ปรึกษา A.T. Kearney เก่ียวกับแนวโน้มการไปลงทุนในต่างประเทศในอนาคตข้างหน้า จากผลการสํารวจ
ความเห็นของบรรษัทข้ามชาติจํานวน 302 บริษัท ใน 28 ประเทศ ซึ่งมียอดขายทั่วโลกเกิน 500   ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯ เมื่อต้นปี 2556 พบว่าประเทศไทยอยู่ที่อันดับที่ 17 ของโลก และอันดับที่ 6 ในทวีปเอเชีย รองจากจีน 
อินเดีย สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอาหรับเอมิเรสต์ 
 
16. เรื่อง  มติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 7/2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ครั้งที่ 
7/2556 ตามที่คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์               
ณ ระนอง) ประธานกรรมการฯ เสนอ และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติต่อไป  
  ทั้งน้ี การผ่อนผันขยายระยะเวลาการก่อหน้ีและการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2556 ของหน่วยงานต่าง ๆ  จํานวน 27 หน่วยงานให้เป็นไปตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญของมติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 7/2556 มีดังน้ี   

1. มาตราการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังน้ี  
- เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และปีงบประมาณก่อนหน้า 

ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้สามารถ 
เบิกจ่ายอย่างมีนัยสําคัญได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยเฉพาะในส่วนของรายจ่ายประจําที่
ก่อหน้ีผูกพันแล้ว  

- เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายภาพรวม 
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1) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 82.00 ของวงเงิน 
งบประมาณรายจ่ายลงทุนของแต่ละหน่วยงาน 

2) เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 95.00 ของวงเงิน 
งบประมาณรายจ่าย 2,525,00.00 ล้านบาท 

3) ให้เร่งรัดการก่อหน้ีรายจ่ายลงทุนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 
4) ให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินรางวัลของข้าราชการและลูกจ้างประจํา ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2555 ให้สามารถเบิกจ่ายได้ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
5) ให้เร่งรัดการฝึกอบรม ประชุมสัมมนา และเบิกจ่ายงบอบรมและประชุมสัมมนาใน 

ประเทศให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยให้จัดสัมมนากระจายไปตามจังหวัด 
ต่าง ๆ อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะจังหวัดที่มีศักยภาพพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอนาคต ภายในไตรมาสที่ 1 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

6) ให้นําผลการเบิกจ่ายเงินตามเป้าหมายที่คณะรัฐมนตรีกําหนดเป็นตัวช้ีวัดในคํารับรอง 
การปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

7) ในส่วนราชการ และจังหวัดทําแผนการใช้จ่ายเงินและติดตามประเมินผล เพ่ือ 
ตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน หากไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้ทําไว้ให้ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในระบบ GFMIS พร้อมทั้งระบุสาเหตุที่ปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงิน โดยให้ดําเนินการต้ังแต่
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557 

8) การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน 
8.1 ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดกํากับหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการ 

จังหวัดติดตามและกํากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินโดยเคร่งครัด 
8.2 ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และจังหวัดแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานใน 

การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคจากการดําเนินงานที่ไม่เป็นไป
ตามแผน หรือการปรับแผนต่อคณะกรรมการหรือคณะทํางานในการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐทุกสิ้น             
ไตรมาส 

8.3 ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้คลังจังหวัดทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการหรือคณะทํางานในการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณในเขตพ้ืนที่จังหวัดของแต่ละจังหวัด โดยให้
สํานักงบประมาณรวบรวมข้อมูลงบประมาณ ตามมิติส่วนราชการ (Function) และมิติพ้ืนที่ (Area) เพ่ือเป็นข้อมูลใน
การติดตามเร่งรัดการโอนเงินงบประมาณที่ต้องดําเนินการในเขตพื้นที่จังหวัดของแต่ละจังหวัด 

8.4 ให้คณะทํางานติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐของกรมบัญชีกลางลง 
พ้ืนที่ เพ่ือตรวจสอบติดตามหน่วยงานท่ีมีการดําเนินงานและการเบิกจ่ายเงินล่าช้า เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ 

9) ให้กรมบัญชีกลางร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรายงานผลการ 
เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และรายจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจทุกแหล่งเงิน 
รวมทั้งปัญหาอุปสรรคให้คณะรัฐมนตรีทราบเป็นรายไตรมาส 

- เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ให้สํานักงบประมาณและ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องนําข้อมูลการก่อหน้ีและการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหล่ือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และ
ปีงบประมาณก่อนหน้าเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จากระบบ GFMIS  ณ วันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2557 ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  

2. ผ่อนผันขยายระยะเวลาการก่อหน้ีและการปรับแผนปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556   ของหน่วยงาน จํานวน 27 หน่วยงาน  จํานวนเงิน 22,511.49  ล้านบาท  โดยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
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และหน่วยงานของรัฐที่ดําเนินการตามมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพฯ และไม่สามารถก่อหน้ีได้ทันภายในวันที่ 30 
กันยายน 2556 ต้องตกลงกับกระทรวงการคลังขอกันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีกรณีไม่มีหน้ีด้วย สําหรับหน่วยงานท่ีเหลือที่
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดยังไม่ได้ลงนาม ให้หน่วยงานเร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2556 เพ่ือเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณาในคร้ังต่อไป 
 
17. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาราคายางพาราตกต่ํา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง  งดการเรียกเก็บเงิน
สงเคราะห์จากผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรที่ต้องเสียเงินสงเคราะห์ เพ่ือสมทบกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง
ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง พ.ศ. 2503 ดังน้ี 
  โดยที่เห็นเป็นการสมควรช่วยเหลือเจ้าของสวนยางในภาวะที่ราคายางตกตํ่า อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง พ.ศ. 2503 จึงออกประกาศดังต่อไปน้ี 
  ให้งดการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์จากผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักร ซึ่งต้องเสียเงินสงเคราะห์ เพ่ือ
สมทบกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์การทําสวนยาง พ.ศ. 
2503 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม สําหรับยางทุกชนิดที่ผู้ส่งออกได้ซื้อจากเกษตรกร ต้ังแต่วันที่ 2 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2556  
  ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556 
 
18. เรื่อง มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/2557  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2556 เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี    (นายกิตติ
รัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ ดังน้ี  
   1. ใหค้วามช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูกาลปี 2556/2557 อย่างเร่งด่วน 
ภายในกรอบวงเงินงบประมาณไม่เกิน 1,907.25 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การปรับปรุงคุณภาพ ค่าบริหารจัดการ ค่าชดเชยดอกเบ้ีย และค่าบริหารจัดการของหน่วยงานราชการ โดยใช้
งบประมาณจากเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็นปี 2556  
   2. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกันกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556/2557 แต่
ละขั้นตอนให้มคีวามรัดกุม ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกตํ่าของรัฐบาล ทีมุ่่งเน้นให้เกษตรกร
ได้รับประโยชน์โดยตรงอย่างแท้จริง โดยให้รับข้อสังเกตของคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที ่
1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เก่ียวกับวิธีการปฏิบัติและการบริหารจัดการอุปสงค์และอุปทานที่เหมาะสมและชัดเจน เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีต่อไป  
  3. ให้กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการเตรียมความพร้อมตามกระบวนการ
ให้ครบถ้วน เพ่ือให้ในกรณทีี่มคีวามจําเป็นต้องให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปีต่อไปจะ
สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็วและรัดกุม  
 
19. เรื่อง โครงการแก้ไขปัญหายางพาราท้ังระบบ ปี 2557  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมคร้ังที่ 6/2556 เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติ
รัตน์  
ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ ดังน้ี 
   1. เห็นชอบตามข้อเสนอของ คณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) ในการแก้ไขปัญหา
ยางพาราทั้งระบบปี 2557 ทัง้น้ี   ในส่วนของงบประมาณในการดําเนินงานตามแนวทางระยะสั้น ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ  
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  2. มอบหมายให้ กนย. ทําการศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์และคาดการณ์ราคายางพาราในช่วงที่
เหลือของปี เพ่ือประกอบการพิจารณาความจําเป็นที่จะต้องมีมาตรการเสริมเพ่ิมเติมจากแนวทางระยะสั้นและระยะ
ยาว เพ่ือแก้ไขปัญหาราคายางอย่างย่ังยืน  
  
20.  เรื่อง โครงการรับจํานาํข้าวเปลือก ปกีารผลิต 2556/57 
  คณะรฐัมนตรมีมีติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
จํานําข้าวในโครงการรับจํานําข้าวเปลือกฤดูการผลิตปี 56/57 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  โดยใหก้ระทรวงพาณิชย์เร่ง
ดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก  ครั้งที่ 1 (นาปี) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ี กขช. ได้ใหค้วามเห็นชอบ
อย่างเคร่งครัดและให้รายงานผลการดําเนินการต่อ กขช. และเสนอคณะรฐัมนตรีเป็นระยะ ๆ  ต่อไป   
 

ต่างประเทศ 
 
21. เรื่อง โครงการจัดงานประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 (The 12th Asia Pacific Orchid 
Conference 2006 : APOC 2016)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติหลักการโครงการประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 (The 12th Asia Pacific 
Orchid Conference 2006 : APOC 2016)  ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในปี พ.ศ. 2559 
  2. มอบหมายให้ กษ. (กรมวิชาการเกษตร) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการจัดงานโครงการ
ประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12  
  3. มอบหมายให้ กษ. พิจารณารายละเอียดงบประมาณและสถานที่การจัดงานและเสนอให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาในคร้ังต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กษ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
  1. การประชุมวิชาการกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิก (APOC) ริเริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) โดย 
ศาสตราจารย์ ระพี สาคริก เป็นหน่ึงในผู้ริเริ่มขณะน้ัน จุดประสงค์เพ่ือมุ่งหวังให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือ
อนุรักษ์และพัฒนากล้วยไม้ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยเริ่มครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) ที่ประเทศ
ญี่ปุ่น และจะมีการจัดการประชุมขึ้นทุก ๆ 3 ปี ประเทศสมาชิกจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ โดยได้จัดการประชุม
วิชาการกล้วยไม้การจัดแสดงงบและการประกวดกล้วยไม้ รวมทั้งการจําหน่ายสินค้ากล้วยไม้ ซึ่งประเทศสมาชิก 
APOC  ประกอบด้วย ญี่ปุ่น ไทย มาเลเซีย สหภาพเมียนมาร์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ไต้หวัน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ 
  2. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการนําเสนอให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมสัมมนากล้วยไม้ใน
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ครั้งที่ 12 ในปี พ.ศ. 2559 มีดังน้ี 
   2.1 จะเป็นประโยชน์ในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรกล้วยไม้เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน 
รวมถึงการพัฒนาวงการกล้วยไม้ในกลุ่มประเทศสมาชิกและนานาประเทศตามวัตถุประสงค์ของ APOC 
   2.2 จะเป็นโอกาสของประเทศไทยในการนําเสนอบทบาทด้านกล้วยไม้สู่นานาชาติ มีความ
หลากหลายของพันธุกรรมกล้วยไม้กว่า 1,000 ชนิด จากท่ัวโลกมี 25,000 ชนิด นักกล้วยไม้ไทยมีทักษะในการสร้าง
ลูกผสมใหม่ ๆ กว่า 1,000 สายพันธ์ุสู่การอนุรักษ์และการพัฒนา 
   2.3  กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบด้านงานวิจัยและพัฒนากล้วยไม้
ของ กษ. ดังน้ัน จะทําให้มีการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือทางด้านวิชาการ เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ระหว่างกันในกลุ่มประเทศสมาชิก 
   2.4 เพ่ือแสดงถึงศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศไทยทั้งด้านการผลิตและ
การตลาด และเป็นการสนับสนุนด้านการส่งออกกลุ่มสินค้ากล้วยไม้ไปสู่ตลาดโลก ทั้งน้ี ไทยเป็นผู้ผลิตและส่งออก
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กล้วยไม้ตัดดอกเขตร้อนรายใหญ่ของโลก รวมท้ังเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีกับกลุ่มประเทศสมาชิกและประเทศ            
คู่ค้า 
   2.5 เป็นการประชาสัมพันธ์ภาพพจน์ของประเทศไทย ซึ่งไม่เฉพาะด้านกล้วยไม้เท่าน้ัน ยัง
รวมถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยว ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้านการศึกษาทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
 
22.  เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แห่งราชอาณาจักร
ไทย และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานควบคุมคุณภาพตรวจสอบ และกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์แห่ง
ราชอาณาจักรไทย และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบ และกักกันโรคแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
  2. ให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว ทั้งน้ี หากก่อนลง
นามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ ที่มิใช่สาระสําคัญให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ใช้
ดุลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง 
  ทั้งน้ี การลงนามดังกล่าวให้ดําเนินการได้นับต้ังแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป   และให้
กระทรวงพาณิชย์รับความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไปด้วย   
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ  
  1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดทําความร่วมมือด้านสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ระหว่าง
กรมทรัพย์สินทางปัญญาไทย และกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน ครอบคลุมความร่วมมือด้านต่าง ๆ เช่น 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ การจัดสัมมนาฝึกอบรม โครงการนําร่องเพ่ือคุ้มครองและจดทะเบียนสินค้า 
Gls ระหว่างกัน การเย่ียมแหล่งผลิตสินค้า Gls การจัดแสดงสินค้า Gls การบริหารจัดการการควบคุมและการ
ตรวจสอบการจดทะเบียนสินค้า Gls และการจัดโครงการฝึกอบรมภาคธุรกิจ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาความร่วมมือระหว่างกันและความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ 
  2. ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้าน Gls  ความร่วมมือจะครอบคลุมการส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์เก่ียวกับกฎหมายและกฎระเบียบ กระบวนการย่ืนขอจดทะเบียน ผลิตภัณฑ์ที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนแล้ว ทั้งในและต่างประเทศของแต่ละฝ่าย ข้อมูลเก่ียวกับการละเมิดที่พบในขั้นตอนการนําเข้า
สินค้า ข้อมูลด้านการบริหารจัดการ ข้อมูลเก่ียวกับการใช้และการควบคุมสัญลักษณ์/ตราสินค้า Gls การจัดต้ังระบบ
ควบคุม Gls การขอจดทะเบียน Gls  ในต่างประเทศ และข้อมูลอ่ืนใดที่จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน และผู้ขอจด
ทะเบียน Gls ของแต่ละฝ่าย 
  3. โครงการนําร่องด้านการคุ้มครองและจดทะเบียนสินค้า Gls มีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับความ
ร่วมมือในด้านการจดทะเบียน และการคุ้มครอง Gls ระหว่างสองประเทศเพ่ือให้มีการจดทะเบียนคุ้มครองสินค้า Gls 
ระหว่างกัน 
  4. กิจกรรมความร่วมมือด้าน Gls อ่ืน ๆ เช่น การศึกษาและสร้างจิตสํานึก การแลกเปลี่ยนความรู้
และเอกสารเผยแพร่ การให้คําปรึกษาเก่ียวกับการบริหารและการจัดการสํานักงาน การประสานงานเพ่ือให้เป็นไป
ตามข้อบังคับเชิงเทคนิคที่จําเป็นในการคุ้มครอง Gls ในขั้นตอนการนําเข้า การดําเนินงานร่วมกันในการส่งเสริม
ประเด็นด้าน Gls ในกรอบพหุภาคีและเวทีองค์กรระหว่างประเทศและองค์กรระดับภูมิภาคที่เก่ียวข้องรวมท้ังการ
หารือเก่ียวกับประเด็นใหม่ ๆ ด้าน Gls 
  5. ขอบเขตความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับน้ีจะไม่กีดกันหรือก่อให้เกิดผลกระทบแก่ทั้ง
สองฝ่ายในการดําเนินการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้อยู่ในแต่ละประเทศ 



 20 

  6. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่สองฝ่ายได้ลงนามร่วมกัน โดยมีระยะเวลา 6 
ปี และจะต่ออายุออกไปอีก 2 ปี โดยอัตโนมัติ จนกว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะบอกเลิกโดยทําหนังสือแจ้งเจตนา
เป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน 
  7. บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับน้ีเป็นการลงนามระหว่างอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ AQSIQ จีน ซึ่งจัดทําเป็นฉบับภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน  
อย่างละ 2 ฉบับ 
 
23. เรื่อง ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและเอกสาร
ที่เก่ียวข้อง และการแก้ไขความคลาดเคลื่อนในตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้าของไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
   1. เห็นชอบความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทย และเอกสารท่ีเก่ียวข้องที่แนบท้ายกับความตกลงฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาสเปน
ทั้งหมด (ฉบับภาษาอังกฤษคือ ฉบับเดิมที่ให้ความเห็นชอบไว้แล้ว มีแก้เฉพาะภาคผนวกเท่าน้ัน) 
   2. เห็นชอบตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้าของไทยที่แก้ไขแล้ว 
   3. นําเสนอเอกสารในข้อ 1 และ 2 ต่อรัฐสภาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ ต่อไป 
   4. อนุมัติการลงนามในความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งสามภาษา เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบตามข้อ 3 แล้ว และมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ได้รับมอบหมายอ่ืนเป็นผู้ลงนามในความตกลง
การค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุง
แก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญในความตกลงฯ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ผู้ลงนามใช้ดุลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ 
ได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
   5. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full 
powers) ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ได้รับมอบหมายอ่ืน 
เป็นผู้ลงนามความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
   6. มอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือแจ้งการมีผลใช้บังคับของความตกลงการค้าเสรีระหว่าง
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อประเทศไทยได้ลงนามและดําเนินการตาม
กระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้ว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  1. ความตกลงฯ และเอกสารประกอบความตกลงฯ ทั้งสามภาษา 
   1.1 ความตกลงฯ และเอกสารประกอบความตกลงฯ ทั้งสามภาษาถือเป็นส่วนหน่ึงของ
ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี 
   1.2 ความตกลงฯ ฉบับภาษาอังกฤษ ไทยและสเปน ถือเป็นความตกลงฯ ที่มีความถูกต้อง
เท่าเทียมกัน อย่างไรก็ดีหากเกิดปัญหาในการตีความให้ยึดความตกลงฯ ฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก 
   1.3 สําหรับภาษาสเปน ฝ่ายชิลีเป็นผู้จัดทําเช่นเดียวกับกรณีที่ไทยจัดทําฉบับภาษาไทย 
  2. การแก้ไขความคลาดเคล่ือนตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้าของไทยภายใต้ความตกลง
การค้าเสรีไทย – ชิลี 
   ตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้าของไทยภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย – ชิลี มี
ความคลาดเคลื่อนในส่วนของอัตราภาษีฐานที่ใช้ในการคํานวณการลดภาษีและสินค้าโควตาภาษีบางรายการ ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาในทางปฏิบัติ พณ. จึงได้จัดการประชุมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือแก้ไขตารางข้อผูกพันฯ ซึ่งต่อมา 
กค. ได้แก้ไขตารางฯ ให้ถูกต้องและหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้ร่วมกันพิจารณาความถูกต้องของตารางฯ แล้ว โดยสรุปได้ 
ดังน้ี 
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   2.1 แก้ไขอัตราภาษีฐาน (base rate) ที่ใช้ในการคํานวณการลดภาษีจํานวน 202 รายการ 
ประกอบด้วย 
    2.1.1 แก้ไขอัตราภาษีฐาน จํานวน 191 รายการ ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มที่จะยกเลิก
ภาษีทันทีในวันที่ความตกลงมีผลใช้บังคับ 
    2.1.2 แก้ไขอัตราภาษีฐานให้สูงขึ้น จํานวน 10 รายการ ซึ่งเป็นสินค้าในกลุ่มที่
จะต้องทยอยลดภาษีจนเหลือ 0 ในเวลา 3 ปี จํานวน 4 รายการ และสินค้าในกลุ่มที่จะต้องทยอยลดภาษีจนเหลือ 0 
ในเวลา 5 ปี จํานวน 6 รายการ 
    2.1.3 แก้ไขอัตราภาษีฐานให้ตํ่าลง จํานวน 1 รายการ ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อไทย 
เน่ืองจากสินค้าดังกล่าวเป็นสินค้าภายใต้ความตกลงว่าด้วยการค้าสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information 
Technology Agreement  หรือ ITA) ภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) ที่ไทยเป็นสมาชิก ซึ่งสินค้าดังกล่าวไทยลด
ภาษีเป็น 0 ไปแล้ว 
   2.2 แก้ไขรายการสินค้าโควตาภาษี จํานวน 3 รายการ เน่ืองจากไม่ใช่สินค้าโควตาภาษีตาม
ประกาศกระทรวงพาณิชย์ และย้ายสินค้าดังกล่าวมาอยู่ในกลุ่มสินค้าที่จะยกเลิกการลดภาษีทันทีในวันที่ความตกลงมี
ผลบังคับใช้ 
   2.3 ตัดรายการสินค้า ที่แตกย่อยออกมาจากรายการสินค้าหลักซึ่งไม่จําเป็นต้องใส่ จํานวน 
1,063 รายการ เน่ืองจากพิมพ์ซ้ําซ้อนกับรายการสินค้าหลักที่มีอยู่แล้ว 
 
24. เรื่อง ร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพื่อความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่างประเทศและการปฏิบัติตาม 
Foreign Account Tax Compliance Act ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งประเทศ
สหรัฐอเมริกา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงเพ่ือความร่วมมือด้านภาษีอากรระหว่าง
ประเทศและการปฏิบัติตาม Foreign Account Tax Compliance Act ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และส่งร่างกรอบการเจรจาดังกล่าวเสนอ
รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างกรอบเจรจาฯ มีเนื้อหาครอบคลุมดังนี้ 
  1. หลักการทั่วไปเก่ียวกับความตกลง FATCA ตลอดจนขอบเขตของความร่วมมือในด้านภาษี
ระหว่างประเทศคู่สัญญา 
  2. รูปแบบ ประเภทของข้อมูลทางบัญชี ธุรกรรมทางการเงิน การลงทุนและการประกันภัยที่ต้องมี
การตรวจสอบและรายงานข้อมูลและที่ได้รับการยกเว้นตามความหมายของความตกลง FATCA 
  3. การกําหนดสถาบันการเงิน และองค์กรที่มีหน้าที่ต้องตรวจสอบบัญชีและรายงานข้อมูล และที่
อาจได้รับการยกเว้นหรือผ่อนผัน 
  4. ขั้นตอนและวิธีการในการจัดส่งและการขอรับข้อมูลทางบัญชีที่เก่ียวกับธุรกรรมทางการเงิน การ
ลงทุน และการประกันภัย 
  5. ข้อกําหนดอ่ืนใดที่จําเป็นและเกี่ยวข้องกับการดําเนินการตามความตกลง FATCA เพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามความตกลง FATCA เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
25. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี สําหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 8  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบการจัดทําร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี สําหรับการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 8 
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  2. อนุมัติในหลักการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้แทนที่เข้าร่วมประชุมให้การรับรอง
เพ่ือประกาศเจตนารมณ์ของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ทั้งน้ี หากมีการแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในประเด็นที่ไม่ใช่
หลักการสําคัญ ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะผู้แทนไทย โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรี ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 8 
 เป็นแถลงการณ์สําหรับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบด้านการขนส่งของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค 21 เขต
เศรษฐกิจประกอบด้วยออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง อินโดนีเซีย 
ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก นิวซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐรัสเซีย สิงคโปร์ จีน
ไทเป ประเทศไทย สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
 1. การส่งเสริมความเชื่อมโยง เล็งเห็นความสําคัญของความเช่ือมโยงในภูมิภาค และขอให้
คณะทํางานด้านการขนส่งของเอเปคพัฒนาแผนที่ความเช่ือมโยงด้านการขนส่ง (Connectivity Map) เพ่ือแสดงความ
เช่ือมโยงด้านกายภาพและสถาบันภายในปี 2563  
 2. การสร้างเสริมโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง สนับสนุนให้ทุกเขตเศรษฐกิจเอเปค ลงทุน
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการด้านการขนส่งที่มีมากขึ้น 
 3. การมุ่งสู่ “การขนส่งที่มีคุณภาพ” ขอให้คณะทํางานด้านการขนส่งของเอเปคจัดทําวิสัยทัศน์ด้าน 
“การขนส่งที่มีคุณภาพ” ซึ่งประกอบไปด้วยการขนส่งที่สะดวก มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย มั่นคง และยั่งยืน ร่วมกับ
คณะทํางานอ่ืนๆ ของเอเปค 
 4. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เน้นยํ้าความสําคัญของการเตรียมการ ตอบสนอง และฟ้ืนฟูภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติภายในภูมิภาคเอเปค  
 5. การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
และขอให้คณะทํางานด้านการขนส่งของเอเปคร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เช่น องค์การการบิน
พลเรือนระหว่างประเทศ และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในภาคการ
ขนส่ง  
 6. ความปลอดภัยและความม่ันคง สนับสนุนให้คณะทํางานด้านการขนส่งของเอเปคร่วมมือกับ
ผู้เก่ียวข้องจากทุกภาคส่วน เพ่ือพัฒนาความม่ันคงและปลอดภัยในภาคการขนส่ง 
 7. การปรับประสานมาตรฐานยานยนต์ ขอให้แต่ละเขตเศรษฐกิจเอเปคเข้าร่วมการดําเนินการปรับ
ประสานกฎระเบียบยานพาหนะ เพ่ือพัฒนาความปลอดภัยและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของยานพาหนะ  
 8. สตรีในภาคการขนส่ง ขอให้คณะทํางานด้านการขนส่งของเอเปคพัฒนากรอบแผนงานด้านสตรี
ในภาคการขนส่ง เพ่ือเสริมสร้างโอกาสสําหรับสตรีในภาคการขนส่ง 
 9. ท่าเรือที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคเอเปค สนับสนุนข้อริเริ่มด้านท่าเรือที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของเครือข่ายท่าเรือเอเปค (APEC Port Services Network)   
 10. โครงการอํานวยความสะดวกในการเดินทางภายในภูมิภาคเอเปค ขอให้คณะทํางานด้านการ
ขนส่งของเอเปคทํางานร่วมกับคณะทํางานด้านอ่ืนๆ ของเอเปคเพ่ือให้ข้อมูลที่จําเป็นต่อโครงการอํานวยความสะดวก
การเดินทางภายในภูมิภาคเอเปค 

แต่งต้ัง 
 
26. เรื่อง แต่งต้ัง   
  1. การแต่งต้ังข้าราชการให้ ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานัก
นายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนางกนกทิพย์ รชตะนันท์ ผู้อํานวยการสํานักยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ระหว่างประเทศ สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ความ
มั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 
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15 กรกฎาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอ ทั้งน้ี 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
   
  2. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายทวี ต้ังเสรี รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้ดํารงตําแหน่งนายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธ์ิ 
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 
ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  3. คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 
เมษายน 2558  ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอ  ดังน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สปน. รายงานว่า  

1. สปน. เห็นสมควรที่รัฐบาลจะได้ดําเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารีเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558  ให้เป็นไป
อย่างสมพระเกียรติ    จึงได้จัดทําคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 
2 เมษายน 2558 นําเสนอนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในคําสั่งดังกล่าวแล้ว ตามคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรี ที่ 217/2556 ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 
  2. คณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ  2 เมษายน 2558 มีองค์ประกอบและ
อํานาจหน้าที่ดังน้ี 
  1.  องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ  ประธานรัฐสภา ประธานศาล
ฎีกา ประธานวุฒิสภา  เป็น ที่ปรึกษาและกรรมการ  นายกรัฐมนตรี เป็น ประธานกรรมการ  รองนายกรัฐมนตรี
ทุกท่าน เป็น  รองประธานกรรมการ  กรรมการ ประกอบด้วย  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีทุกท่าน  
เลขาธิการพระราชวัง    ราชเลขาธิการ รองราชเลขาธิการ  (ท่านผู้หญิงบุตรี  วีระไวทยะ) ราชเลขานุการใน
พระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลั ดกระทรวงการ ต่ า งประ เทศ  
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงพลังงาน  ปลัดกระทรวงพาณิชย์  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม   ปลัดกรุงเทพมหานคร สมุหราชองครักษ์             
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก   ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ผู้บัญชาการตํารวจ
แห่งชาติ อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมศิลปากร  โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ  
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายกมล  สุขสมบูรณ์) และผู้อํานวยการสํานักแผนงานและกิจการพิเศษ  สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและช่วยเลขานุการ 
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  2.  อํานาจหน้าที่ 
       2.1  กําหนดรูปแบบ  แนวทางการจัดงาน    โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 
เมษายน 2558 ให้สมพระเกียรติ 
       2.2  พิจารณามอบหมายภารกิจตามแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
รับไปดําเนินการ 
       2.3  แต่งต้ังคณะที่ปรึกษา  คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานฝ่ายต่าง ๆ  
เพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
       2.4  ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  4. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่  229 /2556 เรื่อง   ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่  229 /2556 เรื่อง   ปรับปรุงคําสั่ง
มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรี 

ตามที่สํานักนายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งที่ 151/2556 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556   เรื่อง  มอบหมาย
และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี น้ัน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550  
นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งดังต่อไปน้ี 

1.  ให้ยกเลิกข้อ 4.1.1 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 151/2556 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556    
2.  มอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล) กํากับการ

บริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพ่ิมเติม  ดังน้ี 
  - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
 
  5. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้ดํารง
ตําแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 
เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่เกษียณอายุราชการ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  6. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จํานวน 4 คน ตามมาตรา 21 (4) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ดังน้ี 1. รองศาสตราจารย์โรจน์ คุณเอนก 2. รองศาสตราจารย์สุปราณี 
แจ้งบํารุง 3. นางศุภรัตน์ โชติสกุลรัตน์ 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา การสุทธ์ิ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 กันยายน 2556 เป็น
ต้นไป  
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  7. การแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การคลังสินค้า  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง นายชนุตร์ปกรณ์ วงศ์สีนิล ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการองค์การ
คลังสินค้า ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป  
 
  8. การแต่ง ต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร  ระดับสูง 
(กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 10 
ราย ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังน้ี  
  1. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบุญนํา ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
   2. นางผานิตย์ มีสุนทร ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
   3. นายพิษณุ ตุลสุข รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
  4. นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์ รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
   5. นางศิริพร กิจเก้ือกูล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
   6. นางรัตนา ศรีเหรัญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ  
  7. นายพินิติ รตะนานุกูล ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   
   8. นางอ่องจิต เมธยะประภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
   9. นายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
   10. นายวณิชย์ อ่วมศรี ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษา เกษตรกรรมและประมง (นักวิชาการ
ศึกษา ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรอง
เลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
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  9. การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรี เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามความในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
พ.ศ. 2534 ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ โดยให้ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่
มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วย ดังน้ี 1. รองนายกรัฐมนตรี 
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) 2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง)  
 
  10. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้พลตํารวจโท วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวง
พลังงาน ซึ่งครบวาระ 1 ปี วันที่ 7 กันยายน 2556 ให้คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหน่ึงวาระ ตามท่ีสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ 
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