
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/696                          วันท่ี   11  กันยายน  2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  10  กันยายน  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)  ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509  
  สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  
2. เห็นชอบข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

และมอบหมายให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  เป็นการกําหนดให้สินเช่ือตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3              
(พ.ศ. 2550) ดังต่อไปน้ี ไม่อยู่ในสัดส่วนการให้กู้เงินไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินที่ให้กู้ในแต่ละรอบบัญชี   
และมีหน้ีเงินกู้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 20 ของหน้ีเงินกู้ทั้งหมด ณ สิ้นปีบัญชี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี  
  ข้อ 6 (1) การส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชน
  ข้อ 7 (1) การส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกและสหกรณ ์

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 5 เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ  
ประเภทของประโยชนท์ดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทน 
ของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผูป้ระกันตน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
  สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตรา
การจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์
ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดคํานิยามคําว่า “เงินบําเหน็จชราภาพ” และ “เงินบํานาญชราภาพ”  
  2. เพ่ิมเติมใหม้ีการออกสมุดประจําตัวแก่ผู้ประกันตนตามแบบที่เลขาธิการสํานักงาน
ประกันสังคมกําหนด 
  3. เพ่ิมเติมการจ่ายเงินสมทบเพ่ือประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 
  4. กําหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกจ่ายเงินเพ่ือรับประโยชน์ทดแทน 
 

5. แก้ไข... 
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  5. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตนหรือบุคคลอ่ืนใดที่มีสทิธิได้รับประโยชน์ทดแทน 
  6. แก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
  7. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตนท่ีส่งเงินสมทบเพียงหน่ึงเดือนได้รับความคุ้มครองกรณีตาย
เพราะอุบัติเหตุ 
  8. แก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขให้ผู้ประกันตนที่เลือกสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 8/1 มีสิทธิได้รบั
ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพเป็นเงินบํานาญชราภาพตลอดชีวิต  
  9. กําหนดเพ่ิมเง่ือนไขให้ผู้ประกันตนที่จ่ายสมทบครบจํานวนที่จะได้รับเงินบํานาญชราภาพ
ขั้นตํ่าตามที่สํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนดมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นเงิน
บํานาญชราภาพได้  แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 8/1 ซึ่งทุพพลภาพก่อนมีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทนในกรณีชราภาพ มีสิทธิขอเงินที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุน ได้รวมทั้งกําหนดกรณีผู้รับบํานาญชราภาพ
ถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบํานาญชราภาพและเพิ่มเติมให้ทายาทมีสิทธิได้รับ
บําเหน็จตกทอดกรณีผู้รับบํานาญเสียชีวิต และเพ่ิมเติมกรณีที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 8/1 ทุพพลภาพก่อนมี
สิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ ให้มสีิทธิรับเงินจากกองทุนได้ 
  10. แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกําหนดอัตราเงินสมทบระยะเริ่มแรกที่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิประโยชน์             
ตามมาตรา 8/1 จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 
  11. เพ่ิมเติมบทเฉพาะกาลรองรับให้ผู้มีอายุเกิน 65 ปีบรบูิรณ์มีสิทธิเป็นผู้ประกันตน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 11 เรือ่ง รายงานการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความร่วมมือ 

สนับสนุนกิจกรรม “งดด่ืมสรุาแห่งชาติ ทําความดีถวายในหลวง” 
  สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี  
เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “งดด่ืมสุราแห่งชาติ ทําความดีถวายในหลวง” 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  มท.รายงานว่า ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี แล้ว โดยได้แจ้งหัวหน้าส่วนราชการระดับ
กรม รฐัวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดําเนินการ ดังน้ี 
            1. ให้หัวหน้าสว่นราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.และหวัหน้า
ส่วนราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ 
และจัดใหม้ีการลงนามปฏิญาณตนงดด่ืมสุราในช่วงเข้าพรรษา 
  2. ใหทุ้กจังหวัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ โดยมอบหมายสาธารณสุข
จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการหน่วยงานในพ้ืนที่ ดําเนินการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญ
ของ “วันงดด่ืมสุราแห่งชาติ” โดยให้ ลด ละ เลิก การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์ รวมทั้งจัดให้มีการลงนาม
ปฏิญาณตนงดด่ืมสุราในช่วงเข้าพรรษา และจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ เช่น เดิน ว่ิง เต้นแอโรบิค ฯลฯ หรือ
กิจกรรมอ่ืนตามที่เห็นสมควร 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 

วาระที่... 
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วาระที่ 12 เรือ่ง  การแก้ไขปัญหายางพาราท้ังระบบ 

  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบาย 
ยางธรรมชาติ (กนย.) ดังน้ี 
  1. เห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557  
 2. อนุมัติงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพ่ือการดําเนินงานตามแนว
ทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นของโครงการ วงเงิน 21,248.95 ล้านบาท โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานเกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือตามโครงการและรวบรวมส่งสํานักงบประมาณ 
 3. มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ร่วมหารือเพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้ขอบเขตของกฎหมายต่อไป  
 4. เห็นชอบการเพ่ิมเติมผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง 2 คน เป็นกรรมการใน กนย.  
 5. รับทราบผลการพิจารณาทบทวนการเก็บเงินสงเคราะห์ (เงิน Cess)  
 สาระสําคัญของเรื่อง  
 1. การแก้ไขปัญหายางพาราระยะสั้นตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 
  2. กนย. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ได้มมีติเห็นชอบการเพ่ิมผู้แทนเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา จํานวน 2 คน เป็นกรรมการใน กนย. 

3. การทบทวนการเก็บเงินสงเคราะห์ (เงิน Cess) คณะกรรมการสงเคราะห์สวนยาง  
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านต่างประเทศ 
วาระที่ 19 เรือ่ง การลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกรอบสําหรับการหารือ 

เพื่อประสานงานด้านการจัดการภัยพิบัติเก่ียวกับน้ํา 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นว่าด้วยกรอบสําหรับการหารือ
เพ่ือประสานงานด้านการจัดการภัยพิบัติเก่ียวกับนํ้า 
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นผู้ลงนามในบันทึก 
ความร่วมมือฯดังกล่าวน้ี 
  สาระสําคัญของเรื่อง 

1. ผู้นําทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องให้ดําเนินความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติอย่างครอบคลุม  
โดยฝ่ายไทยได้ยกร่างเอกสารแนวคิด “Thailand –Japan Cooperation on Disaster Management”  
โดยฝ่ายญี่ปุ่นเห็นด้วยต่อร่างเอกสารแนวคิดดังกล่าวในภาพรวม 
  2. ฝ่ายญี่ปุ่นเหน็ควรให้จัดต้ังคณะกรรมการร่วมระหว่างฝ่ายไทยและญี่ปุ่นเพ่ือแลกเปลีย่น
ข้อมูลข้อคิดเหน็เก่ียวกับความต้องการและศักยภาพของทั้งสองฝ่าย 
  3. บันทึกความร่วมมือฯ มุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศเกี่ยวกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันสืบเน่ืองจากนํ้า ซึ่งจะเป็นประโยชนต่์อประเทศโดยรวม 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 

 
 

แต่งต้ัง... 
 
 
 



. 9 ,
ttgl,Q9t{

tr:vd ee usireY.i

u'l{l?I'lT1
- 9 q y 4 . r , r d d a e , ' o & J r t t t , i { e ,

611:sd1nry n0 nfus:gtJugt:tJtJgr :uvt:']u n1 fi { r:0 { ttn{ fi| { nfus n ::il fl 1: $n L?Ju fu141

u 1 { v{'r : 1 ln u fi o r rid : v n o u rm v €iru l a rnrir d d u d u r {o r ffu n rsvr :? { rn un : $a vara n :a! 6'r d
o { riil : u n a u fi : o r u 1 eJ n iErJ u ni ua v iguunEd r n'r ?n rs?r ?? { rn un : $a s dil n rni

(uruqna 6uuruauvror) rtlu:o{ilTsElunr:iln1:
o  r r d

01u1Q14u1vl

t. fior:ru'la{n1ilflruu1T1n1u'l{il'n1$aun?lil16orriouqlorfrdun'ur{orrYufionr:u1{?r'r:,r
U

t )  
o  

. {  o  J  I  d  r a q Lz. urrir6'rnrusoqn::sJn1:iltonruvli1{"rurfrotiruru6onl:rJfrffinuto{nilsn::iln1:
3. r0ry eir url?, n 1 : igi a t,r fi o ilrir ul ru dur o r ig $a u u n n a d rd en do w r ir utJ : u rpi
-  r a e l a  r l  d d  J  {  a ,  d
4. U fl U A ilU 1 vr 0 U 9t 1 tJil n fU v n ? ilJ n 1 :U I 0 U 1 €'J n :gil U 9t :u 0 U 14ti 1 U

s. tririrrinm?18n1:ulunisilumiariuauu{ud:srJlruraunr:r{T rfiunr:odutunr:rJfrrifinu
' l t ' r r A t t d q

e.., 4l at | 4, dvl{u el{ra?uvt 5 rYuu"ruu 2556 r{Jud',uhj
14U ? U { lUYr tf't e' ?fl 0.1

el 4{ ll, 6o n:uvr:?.rrnun:$auf,unrn:

A &  |  r

4n?1:snr:rn,iH1,,T;:l-,ilT;lHJffi ltriH;l^i:ilffiffi]::ilT
n{lrJ:va1u:1sn11 r'f rf,onrur;fi{ilfi n:il.) {i.rr'nirurlutud'rrYn aT tr:nlftJ:gTen dlnul{rf,udu
n :? a fi o u #o u n 6'u16'4 nTo n r a

. ftr3uuurudeIil:nunu uunvrvldrjiuffluhhuuirar:rd'rtr.l u{'qutuuairu:vuufi'r:u::ru
6lanv:ofinai trfrrytiur:unvrailrurrulueirunarVriru4finlnr:ludat! .,

l,/
lp"

(urufi:un:6$ 4filtuTt6)
rin drr n r :r rufr'rtrJrJfr ffi n r :

d,-/^. , n. u. sb

(un.rnfins{ rcmuutf)
fnnfn$urldriud+;unllnrxqrrdrn:

_ ?ltlu
-6-_a\____

--Ft'l I l-J tJ ft 1 5f'1 1 t I lduo

--\-=
I

(urudmu u*t^r: 6 fl't|' bddb

{drur er nr : nn'rrJ: v a1 u:'wn1T

flreu?urs?irlil durL
,  t l

rirrflunrr vtJY lvl'ou'

1l o,*t ,YL

,) o --tl.tfiffnr: inrErlrt/n1T[141'tfl0'lt{xfJnlTnq

{tir rrr I n'r :eir r-i n'r3r,l1 T il d 1'1 rJ fr rifr :,t t/nl T $vl x't
' 

oiuffn:nrirrcrirytcnn:ni

( ,

4lvrirr01{\udlr1q, nsc{.r * oAml 2. tis5 o ..ro {t*),ShitrurJs



วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างกฎกระทรวง ฉบับท่ี ... (พ.ศ. ...) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509

5 ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ โดย สํานักบริหารกลาง

ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. ...

สังคม-เศรษฐกิจ 11 รายงานการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

"งดดื่มสุราแห่งชาติ ทําความดีถวายในหลวง"

12 การแก้ไขปัญหายางพาราท้ังระบบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตางประเทศ 19 การลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกรอบสําหรับการหารือเพ่ือประสานงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้านการจัดการภัยพิบัติเก่ียวกับนํ้า

แต่งต้ัง 22 ข้อท่ี 3 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 246/2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปัญหายางพารา

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 10 กันยายน 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                              วันที่  10  กันยายน  2556        
  
  วันน้ี (10 กันยายน 2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2    
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล  รองนายกรัฐมนตร ี 
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากน้ัน นายภักดีหาญส์    หมิะทองคํา พร้อมด้วย ร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต  และ           
นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี          
สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)  ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคาร 
    เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509  
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน  
    พ.ศ. ….. 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทณัฑ์แก่เด็กและเยาวชน 
    พ.ศ. .... 
  4. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่
    อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2556 
  5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของ
    ประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ 
    ทดแทนของบุคคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 
เศรษฐกิจ – สงัคม 

  6.  เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว สําหรับโครงการปรับปรุงและ 
    ก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จังหวัดพะเยา) - เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน และ 
    เมืองคอบ – บ้านปากคอบ – บ้านก้อนต้ืน สปป. ลาว 
  7.  เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบัญชียาหลัก
    แห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา 
  8.  เรื่อง  ขออนุมัติกู้เงินเพ่ือนําไปชําระหน้ีค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและค่าเหมาซ่อมปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2557 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
  9.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและ 
    บริการของประเทศ (กบส.) ครั้งที่ 1/2556 
  10.  เรื่อง  สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556  
  11.  เรื่อง  รายงานการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุน 
    กิจกรรม “งดด่ืมสุราแห่งชาติ ทําความดีถวายในหลวง” 
  12.  เรื่อง   การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ 
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ต่างประเทศ 
  13.  เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว สําหรับโครงการพัฒนาระบบ 
    ประปา  
  14.  เรื่อง  ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ  4 (เชียงของ – 
    ห้วยทราย)  
  15.  เรื่อง  ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
    ในการจัดประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิก    
  16.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเทคโนโลยี 
    นิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แห่งราชอาณาจักรไทยกับ State Atomic 
    Energy Corporation of the Russian Federation (ROSATOM) สหพันธรัฐ 
    รัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ  
  17.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรอีาเซียนและญีปุ่่นว่าด้วย
    นโยบายความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
  18.  เรื่อง  ร่างฉบับปรับปรุงกฎบัตรของเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านอนามัยและ 
    สิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก-
    กรอบความร่วมมือและร่างปฏิญญากัวลาลมัเปอร์ด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 
    ในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย 
    ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 3  
  19.  เรื่อง  การลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกรอบสําหรับการหารือเพ่ือประสานงานด้าน
    การจัดการภัยพิบัติเก่ียวกับนํ้า 
  20.  เรื่อง  การสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะมนตรีบริหารของประชาคมประชาธิปไตย 
  21.  เรื่อง  การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมอน 
    เตเนโกรว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและ 
    ราชการไทยและมอนเตเนโกร  

แต่งต้ัง 
  22.   เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  การขออนุมัติเปิดที่ทําการสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฝร่ังเศสแห่งใหม่
  ประจําจังหวัดภูเก็ต และขอแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  คนใหม่ประจําจังหวัดภูเก็ต  
 2.  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองต้าเหลียน 
  และที่กําหนดเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว 

3. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 246/2556 เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไข
 ปัญหายางพารา 

 4.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร 
  ระดับสูง (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
 5.  การแต่งต้ังรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 6.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการ
  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  
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 7.  ขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมสอบสวนคดี
  พิเศษ (กระทรวงยุติธรรม)  
 8.  ให้กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหน่ึงวาระ  
 

***************************************************** 
 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  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....)  ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงดังกล่าวตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงาน 
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  

2. เห็นชอบข้อสังเกตของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และ 
มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับข้อสังเกตดังกล่าวไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  เป็นการกําหนดให้สินเช่ือตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3              
(พ.ศ. 2550) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกาตร พ.ศ. 2509 ดังต่อไปน้ี 
ไม่อยู่ในสัดส่วนการให้กู้เงินไม่เกินร้อยละ 20 ของเงินที่ให้กู้ในแต่ละรอบบัญชี  และมีหน้ีเงินกู้คงเหลือไม่เกินร้อยละ 
20 ของหน้ีเงินกู้ทั้งหมด ณ สิ้นปีบัญชี เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี  
  ข้อ 6 (1) การส่งเสริมหรือสนับสนุนการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรหรือชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพในด้านการลงทุน การผลิต การแปรรูป และการตลาด  
  ข้อ 7 (1) การส่งเสริมการพัฒนาผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิกและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพ 
ในด้านการลงทุน การผลิต การแปรรูป และการตลาด 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน พ.ศ. ….. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน พ.ศ. ….  
ที่ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ  
  2. เห็นชอบให้แก้ไขเพ่ิมเติมตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2          
(ฝ่ายสังคมและกฎหมาย) ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2556 วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการ เสนอ ดังน้ี 
   2.1 ร่ า งมาตรา  4 นิยามคํา ว่า  “โบราณสถาน” ให้ แ ก้ ไข เป็น  “หมายความ ว่า 
อสังหาริมทรัพย์ที่โดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์ 
หรือเก่ียวกับวัตถุที่พบอยู่ในอสังหาริมทรัพย์น้ันเป็นประโยชน์ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม 
หรือโบราณคดี และให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ และอุทยานประวัติศาสตร์            
ทั้งน้ี เฉพาะที่มีอายุต้ังแต่เจ็ดสิบห้าปีขึ้นไป” ตามท่ีผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไข 
   2.2 ร่างมาตรา 32 วรรคหน่ึง ให้แก้ไขจาก “ภายในหกสิบวัน” เป็น “ภายในเก้าสิบวัน” 
แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้อธิบดีกรมศิลปากรมีอํานาจประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานใด ๆ ตามที่เห็นสมควร 
แต่ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์ในการอนุรักษ์ คุ้มครอง รักษา และทํานุบํารุงโบราณสถาน พร้อมทั้งมีอํานาจกําหนด         
เขตโบราณสถาน บริเวณโดยรอบ โบราณสถาน และเขตโบราณสถานต่อเน่ืองด้วย  
  2. กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานที่เป็นทรัพย์สิน
ของแผ่นดินหรือมิได้อยู่ในความครอบครองของผู้ใดและยังไม่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนหรือเตรียมการขึ้นทะเบียน พร้อม
ทั้งกําหนดเขตโบราณสถานและเขตโบราณสถานต่อเน่ือง ทั้งน้ี เพ่ือเป็นไปตามหลักการที่ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานในพ้ืนที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแล รักษา อนุรักษ์ และทํานุบํารุงโบราณสถานที่อยู่ใน
เขตพ้ืนที่ 
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  3. กําหนดให้กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถาน ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันมีอํานาจหน้าที่ในการอนุรักษ์ การคุ้มครอง การรักษา และทํานุบํารุงโบราณสถานน้ัน รวมท้ัง
มีอํานาจห้ามบุคคลเข้าไปในโบราณสถานทั้งหมดหรือบางส่วน จัดหาประโยชน์ และเรียกเก็บค่าเข้าชมจากประชาชน 
  4. กําหนดให้กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกําหนด หรือ          
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อโบราณสถานอย่างร้ายแรง และไม่ดําเนินการแก้ไขหรือดําเนินการตามคําแนะนําของ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ให้สั่งระงับการดําเนินการใด ๆ รวมทั้งการจัดหาประโยชน์หรือการอนุญาตให้
ประชาชนเข้าชมโบราณสถานน้ัน โดยจะมีกําหนดเวลาหรือไม่ก็ได้ 
  5. กําหนดให้มีการออกใบอนุญาตสองกรณี คือ ใบอนุญาตทําการค้าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ และ
ห้ามส่งหรือนําโบราณวัตถุไม่ว่าจะได้ประกาศขึ้นทะเบียนแล้วหรือไม่ หรือศิลปวัตถุที่ได้ประกาศขึ้นทะเบียนแล้ว          
ออกนอกราชอาณาจักร โดยการกําหนดลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต และการออก
ใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งน้ี หากผู้รับใบอนุญาตฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด อธิบดีมีอํานาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต และเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตต้อง          
คําพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทําความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีหรือฝ่าฝืน คําสั่งพักใช้ใบอนุญาต ให้อธิบดีสั่งเพิกถอนใน
อนุญาตนั้น ทั้งน้ี ผู้ถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคําสั่ง  
  6. กําหนดเก่ียวกับการส่งหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือช้ินส่วนของโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
ที่อยู่ในความครอบครองของกรมศิลปากรออกนอกราชอาณาจักร และการนําโบราณวัตถุที่มีแหล่งกําเนิด                 
ในต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบ 
  7. กําหนดให้มีคณะกรรมการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน กําหนด
ลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ องค์ประชุมของคณะกรรมการและอํานาจหน้าที่ 
  8. กําหนดให้จัดต้ังกองทุนโบราณคดี เพ่ือใช้จ่ายในกิจการอันเป็นประโยชน์เก่ียวกับโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถาน และโบราณคดี และให้มีคณะกรรมการบริหารกองทุนโบราณคดี ทําหน้าที่และ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการในกิจการของกองทุนโบราณคดี 
  9. กําหนดให้กองทุนโบราณคดีประกอบด้วย เงินและทรัพย์สินที่ได้รับโอนมา รายได้ เงินที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่งให้ เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
เงินหรือทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนโบราณคดี หรือที่กองทุนโบราณคดีได้รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรม และ
ดอกผลรายได้ และผลประโยชน์อ่ืนใดที่เกิดจากเงินและทรัพย์สินของกองทุนโบราณคดี โดยเงินและทรัพย์สิน 
ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่งเข้ากองทุนโบราณคดีโดยไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังเพ่ือเป็นรายได้แผ่นดิน  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการลงทัณฑ์ 
แก่เด็กและเยาวชน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้การลงทัณฑ์แก่เด็กและเยาวชน จะกระทําได้ต่อเมื่อได้มีการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้ว
ปรากฏว่า เด็กหรือเยาวชนยอมรับ หรือมีหลักฐานชัดแจ้งว่าละเมิดกฎหมาย ประพฤติช่ัว หรือกระทําผิดวินัย และให้
ผู้อํานวยการสถานพินิจคํานึงถึงสวัสดิภาพและอนาคต ประโยชน์ในการแก้ไขบําบัดฟ้ืนฟู และบุคลิกลักษณะ สุขภาพ 
ภาวะแห่งจิตของเด็กและเยาวชนด้วย 
  2. กําหนดให้ผู้อํานวยการสถานพินิจพิจารณาสั่งให้ภาคทัณฑ์ไว้ก่อนได้ในกรณีที่เห็นว่าเด็กหรือ
เยาวชนคนใดยังไม่สมควรได้รับการลงทัณฑ์ 
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  3. กําหนดให้ผู้อํานวยการสถานพินิจพิจารณาให้เด็กหรือเยาวชนที่ละเมิดกฎหมายประพฤติช่ัว หรือ
กระทําผิดวินัยร้ายแรง เช่น จงใจทําร้ายผู้อ่ืน ลักทรัพย์ ทําลายทรัพย์สินของทางราชการหรือของผู้อ่ืน เป็นต้น  
เข้าแผนฟ้ืนฟูพิเศษเพ่ือปรับพฤติกรรม หรือตัดสิทธิประโยชน์และความสะดวกที่สถานพินิจอํานวยให้บางประการ 
  4. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจัดทําแผนฟ้ืนฟูพิเศษ 
  5. กําหนดให้ผู้อํานวยการสถานพินิจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาตัดสิทธิประโยชน์และความ
สะดวกที่สถานพินิจอํานวยให้บางประการ เช่น ดูหนังฟังเพลง การใช้โทรศัพท์ การออกไปร่วมกิจกรรมภายนอก  
เป็นต้น โดยต้องกําหนดสิทธิประโยชน์และระยะเวลาที่ตัดสิทธิประโยชน์ให้ชัดเจน แต่ต้องไม่เกินสองสัปดาห์และ 
ต้องไม่ขัดกับสิทธิประโยชน์ขั้นพ้ืนฐานที่เด็กหรือเยาวชนน้ันต้องได้รับบริการจากรัฐ 
  6. กําหนดให้ผู้อํานวยการสถานพินิจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแจ้งให้เด็กหรือเยาวชนน้ันทราบถึง
เหตุผลที่ทําให้ถูกลงทัณฑ์ ก่อนที่จะถูกลงทัณฑ์ 
 
4. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดจํานวนคนต่างด้าวซ่ึงจะมีถ่ินที่อยู่ในราชอาณาจักร 
ประจําปี พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างประกาศและกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนด
จํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2556 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไป  
  ทั้งนี้ มท.เสนอว่า 
  1. โดยที่มาตรา 40 วรรคหน่ึง และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรี มีอํานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากําหนด
จํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรเป็นรายปี แต่มิให้เกินประเทศละ 100 คนต่อปี และสําหรับ 
คนต่างด้าวไร้สัญชาติมิให้เกิน 50 คนต่อปี 
  2. ปัจจุบันการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยของชาวต่างชาติมีเหตุผลหลายประการ เช่น เข้ามาเพ่ือ
ทํางาน เพ่ือการลงทุน หรือเพ่ืออยู่กับครอบครัว คู่สมรส หรือบุตรที่อยู่ในประเทศไทย ประกอบกับการสนับสนุน
ชาวต่างชาติที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาดําเนินธุรกิจหรือลงทุนในประเทศไทยจะทําให้เกิดการสร้างงาน สร้าง
รายได้ อันเป็นการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการดึงดูดและสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาลงทุน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้ครอบครัวมีความมั่นคงและอบอุ่น จึงจําเป็นต้องมีการให้
ถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรแก่ชาวต่างชาติที่ต้องการเข้ามาอยู่ในประเทศไทยดังกล่าว 
  3. ผลการดําเนินการในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีคนต่างด้าวรวม 32 สัญชาติ ได้มาย่ืนคํา
ขอเพ่ือมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร รวมทั้งสิ้น 241 คน ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินการ 
  4. คณะกรรมการพิจารณาคนเข้าเมืองประชุมเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 มีมติเห็นชอบร่าง
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ.2556 
ตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 แล้ว 
  สาระสําคัญของร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย 
  กําหนดจํานวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจําปี พ.ศ. 2556 โดยกําหนดจํานวน 
100 คน สําหรับคนต่างด้านที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศ และกําหนดจํานวน 50 คน สําหรับคนต่างด้าวไร้สัญชาติ 
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ ประเภทของประโยชน์ทดแทน 
ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซ่ึงสมัครเป็นผู้ประกันตน             
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสมทบ 
ประเภทของประโยชน์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเง่ือนไขแห่งสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคคลซึ่ง
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สมัครเป็นผู้ประกันตน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว และ              
ให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดคํานิยามคําว่า “เงินบําเหน็จชราภาพ” และ “เงินบํานาญชราภาพ”  
  2. เพ่ิมเติมให้มีการออกสมุดประจําตัวแก่ผู้ประกันตนตามแบบที่เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม
กําหนด 
  3. เพ่ิมเติมการจ่ายเงินสมทบเพ่ือประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ 
  4. กําหนดให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเลือกจ่ายเงินเพ่ือรับประโยชน์ทดแทน และแก้ไขเพ่ิมเติมให้
ผู้ประกันตนมีสิทธิเปลี่ยนการจ่ายเงินสมทบเพ่ือรับประโยชน์ทดแทน และให้มผีลต้ังแต่เดือนถัดจากเดือนที่แสดง
ความจํานง โดยให้ผู้ประกันตนมีสิทธิเปลี่ยนการจ่ายเงินสมทบได้ปีละ 1 ครั้ง 
  5. แก้ไขเพิ่มเติมให้ผู้ประกันตนหรือบุคคลอ่ืนใดที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตามมาตรา 8/1 
ขอรับประโยชน์ทดแทนได้ 
  6. แก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขการจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 
  7. แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเพียงหน่ึงเดือนได้รับความคุ้มครองกรณีตายเพราะ
อุบัติเหตุ 
  8. แก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขให้ผู้ประกันตนที่เลือกสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 8/1 มีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทนกรณีชราภาพเป็นเงินบํานาญชราภาพตลอดชีวิต  
  9. กําหนดเพ่ิมเง่ือนไขให้ผู้ประกันตนที่จ่ายสมทบครบจํานวนที่จะได้รับเงินบํานาญชราภาพขั้นตํ่า
ตามท่ีสํานักงานประกันสังคมประกาศกําหนดมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นเงินบํานาญชราภาพ
ได้  แก้ไขเพ่ิมเติมให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 8/1 ซึ่งทุพพลภาพก่อนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ          
มีสิทธิขอเงินที่ผู้ประกันตนจ่ายเข้ากองทุน ได้รวมท้ังกําหนดกรณีผู้รับบํานาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน          
60 เดือนนับแต่เดือนที่มีสิทธิได้รับเงินบํานาญชราภาพและเพิ่มเติมให้ทายาทมีสิทธิได้รับบําเหน็จตกทอดกรณีผู้รับ
บํานาญเสียชีวิต และเพ่ิมเติมกรณีที่ผู้ประกันตนตามมาตรา 8/1 ทุพพลภาพก่อนมีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี
ชราภาพ ให้มีสิทธิรับเงินจากกองทุนได้ 
  10. แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกําหนดอัตราเงินสมทบระยะเริ่มแรกที่ผู้ประกันตนที่มีสิทธิประโยชน์             
ตามมาตรา 8/1 จะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคม 
  11. เพ่ิมเติมบทเฉพาะกาลรองรับให้ผู้มีอายุเกิน 65 ปีบริบูรณ์มีสิทธิเป็นผู้ประกันตนตาม              
มาตรา   8/1 ได้ 

 
เศรษฐกิจ – สงัคม 

6. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว สําหรับโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก 
(จังหวัดพะเยา) - เมืองคอบ - เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ – บ้านปากคอบ – บ้านก้อนต้ืน สปป. ลาว 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี 
  1. อนุมัติให้สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) 
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ดําเนินโครงการปรับปรุงและก่อสร้างถนนช่วงบ้านฮวก (จังหวัดพะเยา) – เมืองคอบ – เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ 
– เมืองปากคอบ – บ้านก้อนต้ืน – สปป. ลาว ระยะทางโดยรวมประมาณ 110 กิโลเมตร ในวงเงินรวม 1,390            
ล้านบาท 
  2. อนุมัติแหล่งที่มาของเงินทุน รูปแบบ วิธีการ และเง่ือนไขทางการเงินสําหรับ                
การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว โดยขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณเป็นรายปีกําหนดสัดส่วนเงินกู้
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และเงินให้เปล่าในอัตรา 80 : 20 [เงินกู้ (ร้อยละ 80) 1,112 ล้านบาท และเงินให้เปล่า (ร้อยละ 20 ) 278 ล้าบาท]              
อายุสัญญา 30 ปี (ระยะเวลาปลอดหน้ี 10 ปี) 
 
 
7. เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบญัชยีาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบรายงานความก้าวหน้าการกําหนดหลักเกณฑ์ราคากลางของยานอกบัญชี
ยาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอดังน้ี 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  สธ. รายงานว่า 
  1. คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติได้ประชุมเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2556 และมมีติเห็นชอบ
แนวทางการเปิดเผยราคากลางยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาตามท่ีข้อเสนอของกระทรวงการคลังที่คณะรฐัมนตรีเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 และมอบหมายให้ สธ. แจ้งเวียนแนวทางการเปิดเผยราคากลางยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
ให้กับหน่วยงานของรัฐทราบภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 
  2. สธ. ได้แจ้งเวียนแนวทางการเปิดเผยราคากลางยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้กับส่วนราชการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืนของรัฐทราบและถือปฏิบัติเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2556 โดย
มีรายละเอียดดังน้ี 
      2.1 ราคากลางของยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ให้ดําเนินการตามข้ันตอนต่อไปน้ี 
  2.1.1 ให้หน่วยงานของรัฐใช้ราคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2551  
  2.1.2 หากไม่มรีาคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรดัีงกล่าว ให้ใช้ราคาที่หน่วยงานเคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
  2.1.3 หากไม่มรีาคาที่หน่วยงานเคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้
ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังจากเว็ปไซต์ต่าง ๆ 
 2.2 ราคากลางของยานอกบญัชียาหลักแหง่ชาติ ให้ดําเนินการตามข้ันตอนต่อไปน้ี 
  2.2.1 ให้หน่วยงานของรัฐใช้ราคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยา
แห่งชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ พ.ศ. 2551  
  2.2.2 หากไม่มรีาคากลางตามประกาศของคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรดัีงกล่าว ให้ใขร้าคาที่หน่วยงานเคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
  2.2.3 หากไม่มรีาคาที่หน่วยงานเคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้
ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังจากเว็ปไซต์ต่าง ๆ  
 2.3 ราคากลางของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ใหดํ้าเนินการตามข้ันตอนต่อไปน้ี 
  2.3.1 ให้หน่วยงานของรัฐใช้ราคามาตรฐานของเวชภัณฑ์ที่มีใช่ยาที่ สธ.จัดทําขึ้นและเผยแพร่
ทั้งทางเอกสารหรือทางเว็ปไซต์ของศูนย์ข้อมูลข่าวสารด้านเวชภัณฑ์ของ สธ. (http://dmsic.moph.go.th) 
  2.3.2 หากไม่มรีาคามาตรฐานของเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่ สธ. จัดทําขึ้นและเผยแพร่ใหใ้ช้ราคาที่
หน่วยงานเคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 
  2.3.3 หากไม่มรีาคาที่หน่วยงานเคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ให้ใช้
ราคาตลาดโดยสืบราคาจากท้องตลาด รวมท้ังจากเว็ปไซต์ต่าง ๆ  
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8. เรื่อง ขออนุมัติกู้เงินเพื่อนําไปชําระหนี้ค่าน้ํามันเชื้อเพลิงและค่าเหมาซ่อมปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงิน จํานวน 3,615.449 ล้าน
บาท (ค่านํ้ามันเช้ือเพลิง จํานวน 2,265.205 ล้านบาท และค่าเหมาซ่อม จํานวน 1,350.244 ล้านบาท) เพ่ือนําไป
ชําระหน้ีค่านํ้ามันเช้ือเพลิงและค่าเหมาซ่อมปีงบประมาณ 2557 โดยให้กระทรวงการคลังกําหนดวิธีการกู้เงิน เง่ือนไข 
การคํ้าประกันเงินกู้ให้ ขสมก. และปรับเงินกู้ตามยอดหนี้ที่ ขสมก. ต้องชําระจริง ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการ    
ขสมก. ได้ให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  
 
9. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) 
ครั้งที่ 1/2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) 
ประธานกรรมการคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) เสนอ 
ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการ กบส. ครั้งที่ 1/2556  
  2. เห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 
2560) และมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวและรายงาน
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพ่ือบูรณาการการดําเนินการในภาพรวม
ต่อไป 
  สาระสําคัญของ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2556 – 2560) สรุปได้ ดังน้ี 
  1. ภารกิจที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการไทยในการเก็บเก่ียวมูลค่าเพิ่ม
จากโซ่อุปทาน (Supply chain enhancement)  
   (1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารจัดการโซ่อุปทาน 
   (2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมธุรกิจการค้าและบริการในพ้ืนที่เมืองชายแดน 
  2. ภารกิจที่ 2 การยกระดับประสิทธิภาพระบบอํานวยความสะดวกทางการค้า (Trade 
Facilitation Enhancement) ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ดังนี้ 
   (1) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาบริการขนส่งและเครือข่ายโลจิสติกส์ตามเส้นทางยุทธศาสตร์ 
   (2) ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบอํานวยความสะดวกทางการค้า 
   (3) ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการพัฒนาบริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการ โลจิสติกส์ 
  3. ภารกิจที่ 3 การพัฒนาปัจจัยสนับสนุน (Capacity Building and Policy Driving 
Factors)  
   (1) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ปรับปรุงระบบการพัฒนา และจัดการกําลังคน (Human resource 
development system)  
   (2) ยุทธศาสตร์ที่ 7 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงตนเอง 
(Monitoring system for self improvement) และสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร/เครือข่ายขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร์ 
 
10. เรื่อง สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2556 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ ดังน้ี 
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  สาระสําคัญของเร่ือง  
  สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเป็นประจําทุกเดือน โดย
สอบถามประชากรท่ีมีอายุ 15 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง ทุกจังหวัดทั่วประเทศมีครัวเรือนตกเป็นตัวอย่าง 
27,960 ครัวเรือนต่อเดือน สําหรับในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ในภาพรวมสถานการณ์แรงงานมีจํานวนผู้ว่างงาน
ลดลง 4.8 หมื่นคน (จาก 2.67 แสนคน เป็น 2.19 แสนคน) เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 หาก
เปรียบเทียบกับช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 จํานวนผู้ว่างงานลดลง 8.4 หมื่นคน (จาก 3.03 แสนคน เป็น 2.19 
แสนคน) สําหรับสาระสําคัญการสํารวจสรุปได้ ดังน้ี 
  1. ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน 
  ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงาน มีจํานวนทั้งสิ้น 40.19 ล้านคน ประกอบด้วย ผู้มีงานทํา 39.90 ล้านคน 
ผู้ว่างงาน 2.19 แสนคน และผู้ที่รอฤดูกาล 0.77 แสนคน ทั้งน้ี ผู้ที่อยู่ในกําลังแรงงานมีจํานวนเพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลา
เดียวกันของปี 2555 จํานวน 3.0 แสนคน (จาก 39.89 ล้านคน เป็น 40.19 ล้านคน) 
  2. ผู้มีงานทํา 
  ผู้มีงานทํา 39.90 ล้านคน เพ่ิมขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555 จํานวน 3.7 แสนคน (จาก 
39.53 ล้านคน เป็น 39.90 ล้านคน) หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.9 ซึ่งมีผู้ทํางานเพ่ิมขึ้นและลดลงในสาขาต่าง ๆ ได้ดังน้ี 
   2.1 ผู้ทํางานเพ่ิมขึ้น ได้แก่ ผู้ทํางานภาคเกษตรกรรม 2.4 แสนคน (จาก 16.35 ล้านคน 
เป็น 16.59 ล้านคน) สาขาที่พักแรมและการบริการด้านอาหาร 2.4 แสนคน (จาก 2.15 ล้านคน เป็น 2.39 ล้านคน) 
สาขาการผลิต 1.4 แสนคน (จาก 5.51 ล้านคน เป็น 5.65 ล้านคน) สาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย 1.0 
แสนคน (จาก 0.36 ล้านคน เป็น 0.46 ล้านคน) สาขาการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า 8.0 หมื่นคน (จาก 0.91 ล้าน
คน เป็น 0.99 ล้านคน) สาขาการศึกษา 5.0 หมื่นคน (จาก 1.08 ล้านคน เป็น 1.13 ล้านคน)  
   2.2 ผู้ทํางานลดลง ได้แก่ สาขากิจกรรมด้านการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ 1.7 
แสนคน (จาก 1.77 ล้านคน เป็น 1.60 ล้านคน) สาขาการขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์ และ
รถจักรยานยนต์ 9.0 หมื่นคน (จาก 5.83 ล้านคน เป็น 5.74 ล้านคน) สาขากิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ เช่น กิจกรรม
บริการเพ่ือสุขภาพร่างกาย การดูแลสัตว์เลี้ยง การบริการซักรีดซักแห้ง เป็นต้น 6.0 หมื่นคน (จาก 0.72 ล้านคน เป็น 
0.66 ล้านคน) สาขาอสังหาริมทรัพย์ 5.0 หมื่นคน (จาก 0.17 ล้านคน เป็น 0.12 ล้านคน) สาขาการก่อสร้าง 4.0 
หมื่นคน (จาก 2.36 ล้านคน เป็น 2.32 ล้านคน) สาขากิจกรรมด้านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห์ 4.0 หมื่นคน 
(จาก 0.67 ล้านคน เป็น 0.63 ล้านคน) เป็นต้น 
  3. ผู้ว่างงาน 
   3.1 ผู้ว่างงานท่ัวประเทศมีจํานวน 2.19 แสนคน คิดเป็นอัตราการว่างงานร้อยละ 0.5 ของ
กําลังแรงงานรวม (ลดลง 4.8 หมื่นคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2555) ประกอบด้วย ผู้ว่างงานท่ี 
ไม่เคยทํางานมาก่อนจํานวน 1.21 แสนคน อีกส่วนหน่ึงเป็นผู้ว่างงานที่เคยทํางานมาก่อนจํานวน 9.8 หมื่นคน โดย
เป็นผู้ว่างงานที่มาจากภาคการผลิต 4.5 หมื่นคน ภาคการบริการและการค้า 4.1 หมื่นคน และภาคเกษตรกรรม 1.2 
หมื่นคน 
   3.2 ผู้ว่างงานเป็นผู้มีการศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา 1.26 แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 3.9 หมื่นคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 2.9 หมื่นคน ระดับประถมศึกษา 1.9 หมื่นคน และไม่มีการศึกษาและ
ตํ่ากว่าประถมศึกษา 6.0 พันคน 
   3.3 ผู้ว่างงานส่วนใหญ่อยู่ในภาคกลาง 6.1 หมื่นคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.2 หมื่นคน 
ภาคเหนือ 3.9 หมื่นคน ภาคใต้ 3.8 หมื่นคน และกรุงเทพมหานคร 2.9 หมื่นคน หากคิดเป็นอัตราการว่างงาน 
กรุงเทพมหานครมีอัตราการว่างงานสูงสุดร้อยละ 0.8 ภาคใต้ร้อยละ 0.7 ภาคกลางร้อยละ 0.6 ภาคเหนือร้อยละ 0.5 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือร้อยละ 0.4 
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11. เรื่อง รายงานการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม “งดด่ืมสุรา
แห่งชาติ ทําความดีถวายในหลวง” 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความร่วมมือ
สนับสนุนกิจกรรม “งดด่ืมสุราแห่งชาติ ทําความดีถวายในหลวง”ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังน้ี  
  สาระสําคญัของเร่ือง 
  มท.รายงานว่า ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (9 ก.ค.56) แล้ว โดยได้แจ้งหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดําเนินการ ดังน้ี 
            1. ให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.และหัวหน้าส่วน
ราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห่งชาติและจัดให้มี 
การลงนามปฏิญาณตนงดด่ืมสุราในช่วงเข้าพรรษา 
  2. ให้ทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันงดด่ืมสุราแห่งชาติ โดยมอบหมายสาธารณสุขจังหวัด
เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ดําเนินการรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปเห็นความสําคัญของ “วันงดด่ืม
สุราแห่งชาติ” โดยให้ ลด ละ เลิก การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์ รวมทั้งจัดให้มีการลงนามปฏิญาณตนงดด่ืมสุรา
ในช่วงเข้าพรรษา และจัดให้มีกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ เช่น เดิน ว่ิง เต้นแอโรบิค ฯลฯ หรือกิจกรรมอ่ืนตามที่เห็นสมควร 
 
12. เรื่อง  การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 ที่ได้มีการปรับปรุงตามมติ กนย. เมื่อ
วันที่ 5 และวันที่ 9 กันยายน 2556 ในส่วนของการแก้ไขปัญหายางพาราระยะสั้นเร่งด่วน  
 2. อนุมัติงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพ่ือการดําเนินงานตามแนวทางแก้ไข
ปัญหาระยะสั้นของโครงการ วงเงิน 21,248.95 ล้านบาท ที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556  ได้อนุมัติงบกลาง
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นไว้แล้วจํานวน 5,628.01 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นจํานวน 15,620.94 ล้าน
บาท โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกษตรกรที่จะได้รับความช่วยเหลือตามโครงการและรวบรวม
ส่งสํานักงบประมาณ พร้อมทั้งจัดทําคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน และให้ถือว่าคําขอดังกล่าวเป็นคําขอ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณของ ธ.ก.ส. พร้อมสําเนาส่ง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่ 
 3. มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมหารือ
เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางภายใต้ขอบเขตของกฎหมายต่อไป  
 4. เห็นชอบการเพ่ิมเติมผู้แทนเกษตรกรชาวสวนยาง 2 คน เป็นกรรมการใน กนย.  
 5. รับทราบผลการพิจารณาทบทวนการเก็บเงินสงเคราะห์ (เงิน Cess)  
 สาระสําคัญของเร่ือง  
 1. การแก้ไขปัญหายางพาราระยะสั้นตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 
 1.1 จํานวนเกษตรกรและพ้ืนที่เป้าหมาย เป็นไปตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราท้ังระบบ 
ปี 2557 ที่คณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 ให้ความเห็นชอบ คือ เกษตรกรเป้าหมาย 
991,717 ราย พ้ืนที่เป้าหมายประมาณ 8.97 ล้านไร่ รวมท้ังเกษตรกรที่มีเอกสารสิทธ์ิตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 
1602.5/5527 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 
 1.2 เง่ือนไข คือ ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรโดยจ่ายเงินชดเชยแก่
เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ยางเปิดกรีด และต้นยางอายุไม่เกิน 25 ปี โดยต้องเป็นพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธ์ิหรือสิทธิทํากินในพ้ืนที่
น้ัน ซึ่งรวมถึงประเภทเอกสารสิทธ์ิที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นที่ยอมรับของกรมป่าไม้ ตามหนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 
1602.5/5527 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 สําหรับพ้ืนที่ที่นอกเหนือจากน้ีเห็นสมควรมอบหมายให้กระทรวงเกษตร
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และสหกรณ์ และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมหารือเพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือภายใต้ขอบเขตของ
กฎหมายต่อไป  ดังน้ี 
  1) เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ยางเปิดกรีดไม่เกิน 25 ไร่ ตามพ้ืนที่เปิดกรีดจริง ส่วนเกษตรกร 
ที่มีพ้ืนที่ยางเปิดกรีด 25 ไร่ ขึ้นไป จะได้รับความช่วยเหลือไม่เกิน 25 ไร่ 
  2) อัตราการช่วยเหลืออยู่ที่ไร่ละ 2,520 บาท 
  3) การจ่ายเงิน เกษตรกรรับเงินสนับสนุนผ่านทางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยต้องเปิดบัญชีกับธนาคารดังกล่าวในกรณีที่ไม่เป็นลูกค้าเดิม 
 1.3 งบประมาณ จากงบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  
รวม 21,248.95 ล้านบาท ประกอบด้วย  
  1) เงินช่วยเหลือเกษตรกร วงเงิน 21,209.30 ล้านบาท  
  2) ค่าบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการเกษตร วงเงิน 29.75 ล้านบาท  
  3) ค่าบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. วงเงิน 9.90 ล้านบาท  
 ทั้งน้ี วงเงินช่วยเหลือข้างต้น 21,248.95 ล้านบาท ครอบคลุมเฉพาะพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธ์ิ
ประมาณ 8.97 ล้านไร่ ที่ประมาณการไว้ตามข้อเสนอโครงการเดิม เน่ืองจากพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธ์ิ 46 รายการ ตาม
หนังสือกรมป่าไม้ ที่ ทส 1602.5/5527 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555 อยู่ในระหว่างการดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
รวมทั้งวงเงินค่าบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการเกษตรและ ธ.ก.ส. ซึ่งมีอัตราค่าใช้จ่าย 30 และ 10 บาทต่อรายน้ัน 
ประมาณการจากเกษตรกรเป้าหมาย 991,717 ราย หากวงเงินไม่เพียงพอ ขอความเห็นชอบในหลักการให้เพ่ิมได้ตาม
ข้อเท็จจริงของจํานวนเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ  

 วงเงิน 21,248.95 ล้านบาทดังกล่าว เพ่ิมขึ้นจากวงเงินตามแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นเร่งด่วน
ของโครงการที่ได้รับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2556 และได้รับอนุมัติเงินงบกลางแล้ว
จํานวน 5,628.01 ล้านบาท โดยเพ่ิมขึ้นจํานวน 15,620.94 ล้านบาท ดังรายละเอียดโครงการแก้ไขปัญหายางพาราท้ัง
ระบบ ปี 2557 ที่ปรับปรุงตามมติ กนย. เมื่อวันที่ 5 และวันที่ 9 กันยายน 2556  
 2. กนย. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2556 ได้มมีติเห็นชอบการเพ่ิมผู้แทนเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา จํานวน 2 คน คือ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ และประธานเครือข่ายเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการใน กนย. 
 3. การทบทวนการเก็บเงินสงเคราะห์ (เงิน Cess) คณะกรรมการสงเคราะห์สวนยาง ในคราวประชุม
เมื่อวันที่  30  สิงหาคม  2556  ได้มีมติเห็นชอบให้งดเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ (เงิน Cess) เป็นเวลา 4 เดือน ต้ังแต่วันที่ 2 
กันยายน 2556 ถึงวันที่ 31  ธันวาคม  2556 โดยได้มีการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 
2556  
 

ต่างประเทศ 
13. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ สปป. ลาว สําหรับโครงการพัฒนาระบบประปา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี  
   1. ให้สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) 
ดําเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ดําเนินโครงการพัฒนาระบบประปาใน 5 เมือง ในวงเงินรวม 310 ล้านบาท  
   2. เห็นชอบรูปแบบ วิธีการ และเง่ือนไขทางการเงินสําหรับการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ 
สปป. ลาว   
  3. เห็นชอบแหล่งที่มาของเงินทุนสําหรับการดําเนินโครงการดังกล่าว และอนุมัติให้ สพพ. กู้เงินจาก
สถาบันการเงินภายในประเทศ จํานวน 100 ล้านบาทเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสมทบสําหรับการดําเนินโครงการ  
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  ทั้งน้ี แหล่งเงินทุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินโครงการฯ วงเงินรวม 310 ล้านบาท ให้สํานักงานความ
ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
    
14. เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ  4 (เชียงของ – ห้วยทราย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพ่ิมวงเงินค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ  4 (เชียงของ – 
ห้วยทราย) ในส่วนที่รัฐบาลไทยต้องรับผิดชอบจากเดิม 812 ล้านบาท เป็น 840 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงคมนาคม 
กรมทางหลวงเสนอ   
  ทั้งน้ี  ให้กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวง) ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงบประมาณ
เก่ียวกับค่างานที่เพ่ิมจากความผันผวน (ค่า K)  โดยให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 
สิงหาคม 2532 และรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการด้วย 
 
15. เรื่อง ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในการจัดประชุมสุดยอดผู้นํา
เอเชียและแปซิฟิก    
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
(International Telecommunication Union: ITU) ในการจัดประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิก ฉบับแก้ไข
สุดท้าย ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบาย
ของฝ่ายไทยและมิใช่การแก้ไขในสาระสําคัญ ให้ ทก. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีกคร้ัง  
   2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ลงนามความตก
ลงฯ ในนามของรัฐบาลไทย  
  3. มอบหมายให้ กต. พิจารณาจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพ่ือลงนามในความตกลงดังกล่าวต่อไป 
  ทั้งน้ี ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 (เรื่อง การทําสัญญา
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน โดยให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใช้วิธีการอนุญาโตตุลาการ
ระงับกรณีพิพากระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในการจัดประชุมสุดยอดผู้นํา
เอเชียและแปซิฟิกต่อไป 
   สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ  
  1. การเชิญ การเข้าร่วม และการตรวจลงตรา (วีซ่า) การแจ้งเชิญผู้นํารัฐบาลของประเทศสมาชิก 
ITU ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้นํารัฐบาลของประเทศไทย ซึ่งเป็นประเทศเจ้าภาพ
จะต้องเป็นผู้ลงนามในหนังสือเชิญถึงประเทศต่าง ๆ ส่วนเลขาธิการ ITU จะเป็นผู้แจ้งเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมสุด
ยอดผู้นําอ่ืน ๆ (เช่น ระดับรัฐมนตรี ผู้บริหารจากภาคอุตสาหกรรมโทรคมนาคม/ICT) ทั้งน้ี ITU จะเป็นผู้ดําเนินการ
เก่ียวกับการลงทะเบียน โดยรัฐบาลจะต้องใช้มาตรการที่เหมาะสมในการจะออกและให้วีซ่าที่จําเป็นและการอนุญาต
ให้เข้าเมืองตามท่ีกําหนดให้แก่ผู้เข้าร่วมและเจ้าหน้าที่ของ ITU ทั้งหมดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  
   2. เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน รัฐบาลไทยจะต้องให้เอกสิทธ์ิและความคุ้มกันแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 
ITU และผู้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นําฯ ที่ ITU เชิญตามที่ระบุไว้ในอนุสัญญาว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันการ
ดําเนินงานของสหประชาชาติและทบวงชํานัญพิเศษ ค.ศ. 1947 ที่ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
ค.ศ. 1956  
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  3. อากรและภาษีขาเข้าและขาออก ITU จะได้รับการยกเว้นอากรและภาษีศุลกากร และข้อห้าม
และข้อจํากัดของสิ่งใด ๆ ที่นําเข้าและนําออกโดย ITU เพ่ือใช้ในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมสุดยอดผู้นําฯ รวมถึง
รัฐบาลจะต้องอํานวยความสะดวกต่าง ๆ เก่ียวกับกระบวนการนําเข้าและนําออกด้วย  
  4. การจัดการทางการเงิน เป็นค่าใช้จ่ายที่ประเทศเจ้าภาพต้องรับผิดชอบ เช่น การใช้จ่ายสําหรับ
ล่ามของ ITU ค่าเดินทาง/ค่าเบ้ียเลี้ยง/ค่าที่พักของเจ้าหน้าที่ ITU และล่าม และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นเงิน
จํานวน 204,000 ฟรังก์สวิส ทั้งน้ี ITU กําหนดให้ประเทศเจ้าภาพโอนเงินจํานวนน้ีให้ ITU ก่อนการจัดงานอย่างน้อย 
3 เดือน     
  5. มาตรการความมั่นคงและการรักษาความปลอดภัย; พิธีการ การเตรียมการ ข้อกําหนด รูปแบบ
ในการรักษาความปลอดภัยทั้งในด้านการเดินทาง สถานที่ และตัวบุคคลสําคัญ การจัดทําแผนรักษาความปลอดภัย 
การกําหนดผู้ประสานงานหลักในการรักษาความปลอดภัย และการอํานวยความสะดวก ณ ท่าอากาศยาน  
  6. สถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการ และเจ้าหน้าที่ท้องถ่ินที่จัดหาเอาไว้โดยรัฐบาล 
ประเทศเจ้าภาพต้องจัดหาสถานที่ สิ่งอํานวยความสะดวก การให้บริการ และเจ้าหน้าที่สนับสนุนฝ่ายไทย โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายกับ ITU นอกจากน้ี ประเทศเจ้าภาพต้องจัดหาเก่ียวกับโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปกรณ์และบริการเก่ียวกับระบบ
สารสนเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
   7. การจัดการการเดินทางและการขนส่ง กฎระเบียบและสิทธิของเจ้าหน้าที่ ITU ในการเดินทาง 
ซึ่งรัฐบาลไทยเป็นผู้รับผิดชอบค่าออกบัตรโดยสารและการส่งคนออก/ค่าระวางสําหรับอุปกรณ์ วัสดุและเอกสารจาก
เจนีวาไปยังการประชุมสุดยอดผู้นําและการส่งกลับ  
  8. การจัดการที่เก่ียวกับสื่อสัมพันธ์ การแต่งต้ังผู้ประสานงาน การจัดทําประชาสัมพันธ์ และการ
ขนย้ายอุปกรณ์ทางเทคนิคในการประชาสัมพันธ์ โดยรัฐบาลจะต้องไม่แทรกแซงในส่วนของเน้ือหาและการอํานวย
ความสะดวกทางภาษี และอากรการนําเข้าอุปกรณ์ดังกล่าว  
  9. การมีผลบังคับใช้และระยะเวลาของข้อตกลงฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ทันทีที่คู่สัญญาทั้ง 2 ฝ่าย 
(ITU กับรัฐบาลไทย) ลงนามในความตกลงฯ  
  10. ผู้ลงนาม ผู้ลงนามความตกลงฝ่าย ITU คือ เลขาธิการ ITU โดยฝ่ายไทยจะเสนอเป็น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นผู้ลงนามความตกลง  
 
16. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) แห่งราชอาณาจักรไทยกับ State Atomic Energy Corporation of the Russian 
Federation (ROSATOM) สหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) แห่งราชอาณาจักรไทยกับ State Atomic Energy Corporation of the Russian 
Federation (ROSATOM) สหพันธรัฐรัสเซีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านการใช้พลังงานปรมาณูในทางสันติ   
   2. อนุมัติให้ผู้อํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนาม
ในร่างบันทึกความเข้าใจฯ  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ วท. โดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ 
แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
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   สาระสําคัญของเร่ือง 
   ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติแห่งราชอาณาจักรไทย และ
บรรษัทพลังงานปรมาณูแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย (ROSATOM) เพ่ือความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงาน
ปรมาณูในทางสันติ มีสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี  
   1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระบุสาขาความร่วมมือซึ่งรวมถึงการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์
ในทางสันติในด้านต่าง ๆ ได้แก่ งานวิจัยพ้ืนฐานและงานวิจัยประยุกต์ ไอโซโทปรังสีและการใช้ประโยชน์ ความมั่นคง
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ การป้องกันอันตรายจากรังสี และการประเมินผลกระทบทางรังสีของพลังงานนิวเคลียร์ต่อ
สิ่งแวดล้อม การจัดหาวัสดุทางนิวเคลียร์และการบริการด้านวงจรเช้ือเพลิงทางนิวเคลียร์ การจัดการกากกัมมันตรังสี 
การศึกษา การฝึกอบรม และปรับปรุงทักษะของบุคลากรทางด้านการบริหารจัดการด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคนิค
ให้ทันสมัย และสาขาความร่วมมืออ่ืน ๆ ที่เห็นชอบร่วมกัน  
   2. รูปแบบความร่วมมือกําหนดให้ทั้งสองฝ่ายดําเนินการจัดต้ังกลุ่มทํางานร่วมเพ่ือกําหนดโครงการที่
จะดําเนินงานร่วมกันเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนงานด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมทางนิวเคลียร์ในราชอาณาจักร
ไทย และโครงการร่วมอ่ืน ๆ ที่อยู่ในความสนใจร่วมกัน  
 
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและญี่ปุ่นว่าด้วยนโยบายความ
ร่วมมือด้านความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอ ดังน้ี  
   1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและญี่ปุ่นว่าด้วยนโยบายความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
   2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายร่วมรับรองเอกสารในข้อ 1. ในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนและญี่ปุ่นว่าด้วยนโยบายความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2556 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น  
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสําคัญและที่
ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ทก. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง  
   สาระสําคัญของเร่ือง    
   ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ จัดทําขึ้นเพ่ือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันระหว่างรัฐมนตรีของประเทศสมาชิก
อาเซียนและญี่ปุ่น ที่กํากับดูแลนโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพ่ือที่จะยกระดับความสําคัญและการ
ตระหนักถึงความร่วมมือระหว่างกันในเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้สูงขึ้น โดยเป็นการกําหนดหลักการของ
ความร่วมมือ กิจกรรมความร่วมมือ การกําหนดมาตรการสนับสนุน การสร้างกิจกรรมการตระหนักรับรู้เรื่องความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผ่านการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ เป็นต้น 
โดยการส่งเสริมความร่วมมือดังกล่าวได้คํานึงถึงระดับการพัฒนาที่แตกต่างกันของประเทศสมาชิกอาเซียน รวมถึง
กฎหมายและกฎระเบียบของแต่ละประเทศ สรุปสาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ดังน้ี  
  1. สร้างความม่ันคงทางสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจ  
    1.1 ตระหนักถึงการส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนได้มีการยกระดับความม่ันคงปลอดภัยทาง
ไซเบอร์โดยใช้แนวปฏิบัติที่ดี เช่น ระบบการจัดการความมั่นคงสารสนเทศ (Information Security Management 
System-ISMS)  
   1.2 ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยทาง
คอมพิวเตอร์ของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น  
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  2. สร้างเครือข่ายทางสารสนเทศและการสื่อสารที่ม่ันคงปลอดภัย  
   2.1 ยกระดับเครือข่ายความมั่นคงปลอดภัยผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น การแลกเปลี่ยนข้อมูล
การป้องกันบ็อตเน็ต (โปรแกรมอัตโนมัติบนอินเทอร์เน็ตที่มีจุดประสงค์มุ่งร้ายหรือทําลายระบบคอมพิวเตอร์/ระบบ
เครือข่าย) และมาตรการปกป้องสแปม  
   2.2 ยกระดับความร่วมมือทางเทคนิคด้านความมั่นคงปลอดภัยผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น 
ความเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงปลอดภัยระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น  
   2.3 ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค เช่น การแลกเปลี่ยนนักวิจัย และความ
ร่วมมือระหว่างผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต  
  3. ยกระดับศักยภาพเรื่องความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
   3.1 ส่งเสริมความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการ
ปกป้องโครงสร้างพ้ืนฐานที่สําคัญ ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน แผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพ่ือการดําเนินธุรกิจที่ต่อเน่ือง การปกป้องด้านสังคมโดยเฉพาะเยาวชนบนโลกออนไลน์ ความมั่นคงปลอดภัย
บนระบบประมวลผลแบบคลาวด์ และความม่ันคงปลอดภัยของโทรศัพท์อัจฉริยะ   
    3.2 ส่งเสริมการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ระหว่างอาเซียนและญี่ปุ่น เช่น การริเริ่มความ
ร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพทักษะด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
   3.3 ส่งเสริมกิจกรรมการสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระหว่าง
ประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น  
 
18. เรื่อง ร่างฉบับปรับปรุงกฎบัตรของเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมของประเทศใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก-กรอบความร่วมมือและร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 3  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อสาระสําคัญ ดังน้ี  
    1.1 ร่างฉบับปรับปรุงกฎบัตรของเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาคด้านอนามัยและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก-กรอบความร่วมมือ (Draft 
Revised Charter of the Regional Forum on Environment and Health Southeast and East Asian 
Countries-Framework for Cooperation)  
   1.2 ร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Draft Kulalumpur 
Declaration on Environment and Health)  
ก่อนที่จะให้การรับรองร่างกฎบัตรฯ และปฏิญญาฯ โดยไม่มีการลงนาม ในการประชุมรัฐมนตรีสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 3 ในวันที่ 9-10 กันยายน 
2556 ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย  
  2 .  มอบหมายใ ห้รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงสาธารณสุขและ รัฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้แทน พิจารณาให้การรับรองกฎบัตรฯ และปฏิญญาฯ ดังกล่าว โดยให้
สามารถปรับเปลี่ยนถ้อยคําได้ตามความเหมาะสม  
ทั้งน้ี เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมแล้ว สธ. จะรายงานสรุปผลการประชุมเสนอคณะรัฐมนตรีทราบในโอกาสต่อไป  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ร่างฉบับปรับปรุงกฎบัตรฯ มีสาระสําคัญในการยึดถือแนวคิดหลักตามกรอบการดําเนินงานระดับ
โลกที่สําคัญ เช่น แผนปฏิบัติการ 21 จากการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา ในปี พ.ศ. 
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2535 (ค.ศ. 1992) เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษขององค์การสหประชาชาติ และเอกสารผลลัพธ์ของการ
ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืนหรือ RIO+20 ในปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ที่ตระหนักว่า สิ่งแวดล้อม
ที่เราอาศัยอยู่มีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์เป็นอย่างมากโดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุและคนยากจน โดยมีวิสัยทัศน์
คือ สุขภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และมีเป้าหมายเพ่ือสร้างเวทีความร่วมมือสําหรับการ
ดําเนินงานในระดับภูมิภาคในการเสริมสร้างและปกป้องสุขภาพและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการพัฒนาที่ย่ังยืน  
  ร่างปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ด้านสิ่งแวดล้อมฯ มีสาระสําคัญเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของประเทศ
สมาชิกที่จะร่วมมือเพ่ือแลกเปลี่ยนตัวอย่างการดําเนินงานที่ดีและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในภูมิภาค เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของการดําเนินงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในระดับประเทศ โดยมีข้อเรียกร้องให้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่ง
สหประชาชาติ (UNEP) และองค์การอนามัยโลก (WHO) ให้การสนับสนุนอย่างต่อเน่ืองที่จะเสริมสร้างความเข้มแข็ง
การพัฒนาและดําเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ หรือแผนงานเทียบเท่า และ
เห็นด้วยที่จะร่วมพัฒนาและปฏิบัติตามกลไกต่าง ๆ ที่เพ่ิมประสิทธิภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้าน
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม เห็นชอบกับการจัดต้ังเครือข่ายความรู้ของเวทีความร่วมมือระดับภูมิภาค ตกลงใจร่วมกันที่จะ
เสริมสร้างความเข้มแข็งความร่วมมือในรูปแบบพหุภาคี ทวิภาคี ภายในภูมิภาคและนานาประเทศ และตกลงว่าจะพบ
กันอีกคร้ังในอีก 3 ปีข้างหน้า  
 
19. เรื่อง การลงนามบันทึกความร่วมมือว่าด้วยกรอบสําหรับการหารือเพื่อประสานงานด้านการจัดการภัยพิบัติ
เก่ียวกับน้ํา 
  คณะรั ฐ มนต รี มี ม ติ อ นุ มั ติ  ตามที่ ร อ งนายก รั ฐมนตรี  (นายปลอดประสพ  สุ รั ส ว ดี )                 
ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นว่าด้วยกรอบสําหรับการหารือเพ่ือ
ประสานงานด้านการจัดการภัยพิบัติเก่ียวกับนํ้า ทั้งน้ีหากก่อนลงนามมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึก
ความร่วมมือในส่วนที่มิได้เป็นสาระสําคัญ ให้รองนายกรัฐมนตรีและประธาน กบอ. หารือกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
พิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ ได้โดยมิต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นผู้ลงนามในบันทึกความร่วมมือว่า
ด้วยกรอบสําหรับการหารือเพ่ือประสานงานด้านการจัดการภัยพิบัติเก่ียวกับนํ้าระหว่างไทยและญี่ปุ่นดังกล่าวน้ี 
  ทั้งน้ี  ไม่ต้องจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power)  ตามความเห็นของกระทรวงการ
ต่างประเทศและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  โดยให้สํานักงานคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยรับ
ข้อพิจารณาเก่ียวกับถ้อยคําของร่างบันทึกความร่วมมือดังกล่าวไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธาน กบอ. รายงานว่าระหว่างที่นายกรัฐมนตรี
เยือนประเทศญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ ผู้นําทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องให้ดําเนินความร่วมมือด้านการจัดการภัยพิบัติอย่าง
ครอบคลุม โดยฝ่ายไทยได้ยกร่างเอกสารแนวคิด “Thailand –Japan Cooperation on Disaster Management” 
โดยฝา่ยญี่ปุ่นเห็นด้วยต่อร่างเอกสารแนวคิดดังกล่าวในภาพรวม 
  2. ฝ่ายญี่ปุ่นเห็นควรให้จัดต้ังคณะกรรมการร่วมระหว่างฝ่ายไทยและญี่ปุ่นประกอบด้วยภาครัฐ 
เอกชน และภาควิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการและศักยภาพของทั้งสองฝ่ายก่อน   
แล้วจึงร่วมกันกําหนดสาขาและรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป 
  3. บันทึกความร่วมมือระหว่างไทยและญี่ปุ่นว่าด้วยกรอบสําหรับการหารือเพ่ือประสานงาน            
ด้านการจัดการภัยพิบัติเก่ียวกับนํ้ามุ่งเน้นที่จะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศเกี่ยวกับการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติอันสืบเน่ืองจากนํ้า รวมท้ังการเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการร่วมกันในด้านการบริหารจัดการนํ้า
ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและประเทศโดยรวม 
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20. เรื่อง การสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะมนตรีบริหารของประชาคมประชาธิปไตย   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ไทยสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะมนตรีบริหารของ Governing 
Council (CD) ของประชาคมประชาธิปไตย และอนุมัติในหลักการให้ไทยดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องตามหลักเกณฑ์
การเข้าร่วมฯ ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศจะได้พิจารณารายละเอียดในการดําเนินงานที่เหมาะสมต่อไป ตามท่ี
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
  สาระสําคัญ 
  1. ความสําคัญของประชาคมประชาธิปไตย 
     ประชาคมประชาธิปไตย (CD) เป็นกรอบความร่วมมือด้านประชาธิปไตยที่ใหญ่ที่สุดกรอบหน่ึงใน
เวทีระหว่างประเทศ โดยมีสมาชิก 129 ประเทศ และมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการส่งเสริมหลักการและสร้างความ
แข็งแกร่งในการปกครองระบอบประชาธิปไตย รวมทั้งยังมีการรวมกลุ่มเป็น UN Democracy Caucus เพ่ือผลักดัน
ประเด็นเก่ียวกับประชาธิปไตยในกรอบสหประชาชาติ  
  2. ความสําคัญของคณะมนตรีบริหารของ CD 
      2.1 CD ได้ก่อต้ังคณะมนตรีบริหาร (Governing Council) เมื่อปี 2554 เพ่ือเป็นกลไกหลักใน
การตัดสินใจและขับเคลื่อนประเด็นสําคัญ กิจกรรมและความร่วมมือต่าง ๆ ปัจจุบันมีประเทศสมาชิก CD ที่เข้าร่วม
เป้นสมาชิกคณะมนตรีบริหารและ 24 ประเทศ ได้แก่ แคนาดา เคปเวิร์ด ชิลี คอสตาริกา เอลซัลวาดอร์ ฟินแลนด์ 
ฮังการี อินเดีย อิตาลี ญี่ปุ่น ลิทัวเนีย เม็กซิโก มองโกเลีย โมร็อกโก ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โปรตุเกส โรมาเนีย 
แอฟริกาใต้ สาธารณรัฐเกาหลี สวีเดน สหรัฐอเมริกา และอุรุกวัย โดยประเทศสมาชิกจากอาเซียนคือ ฟิลิปปินส์ 
      2.2 ประธานของ CD จะได้รับการคัดเลือกจากประเทศสมาชิกคณะมนตรีบริหาร ซึ่งจะมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดประเด็นหลักที่จะขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือในแต่ละช่วงวาระของการรับตําแหน่ง 
  3. บทบาทของประเทศไทยในกรอบ CD 
      3.1 ประเทศไทยสนับสนุนและเข้าร่วมการประชุมของ CD ต้ังแต่การประชุมครั้งที่ 1 เมื่อปี 
2543 ที่กรุงวอร์ซอ ประเทศโปแลนด์ โดยส่งผู้แทนระดับสูงมาโดยตลอด ล่าสุดในการประชุมครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2556 ณ กรุงอูลานบาตอร์ ประเทศมองโกเลีย นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้า           
คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมในฐานะแขกเกียรติยศของประธานาธิบดีมองโกเลีย และได้กล่าวถ้อยแถลงในช่วงพิธีเปิดการ
ประชุม โดยแสดงความเช่ือมั่นในระบอบประชาธิปไตย บอกเล่าประสบการณ์ของไทยในการพัฒนาประชาธิปไตยใน
แง่มุมต่าง ๆ ในช่วงกว่า 10 ปีที่ผ่านมา รวมถึงความท้าทายที่เก่ียวข้องต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
      3.2 ประเทศไทยได้เข้าร่วมการประชุม UN Democracy Caucus อย่างต่อเน่ือง ซึ่ง CD จัดขึ้น
ทุกปี ในระหว่างการประชุมสมัยสามัญประจําปีของสมัชชาสหประชาชาติที่นครนิวยอร์ก  นับต้ังแต่ปี 2547 และ
ล่าสุด เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าร่วมและกล่าวถ้อยแถลงต่อที่
ประชุมอย่างไม่เป็นทางการของกลุ่ม UN Democracy Caucus ภายใต้หัวข้อ “Democracy and the Rule of 
Law” ซึ่งมีนาย Elbegdorj Tsakhia ประธานาธิบดีมองโกเลียเป็นประธาน 
  4. การสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกคณะมนตรีบริหารของ CD  
      สามารถกระทําได้โดยการย่ืนขอสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกต่อคณะมนตรีบริหารชุดปัจจุบัน ซึ่งจะ
พิจารณาจากหลักเกณฑ์สําคัญ คือ 
       (1) เป็นประเทศท่ีสนับสนุนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงไปสู่ประชาธิปไตย รวมถึงการ
ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ เ ก่ียวข้องกับการขัดขวางการดําเนินการตามระบอบประชาธิปไตยตามกฎบัตร
สหประชาชาติและแนวทางของปฏิญญาวอร์ซอ (Warsaw Declaration) ซึ่งไทยได้ร่วมให้ปฏิญญาในระหว่างการเข้า
ร่วมการประชุมของ CD ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์ เมื่อปี 2543  
       (2) เป็นประเทศที่เข้าร่วมการประชุมภายใต้กรอบ UN Democracy Caucus ทั้งที่            
นครนิวยอร์กและนครเจนีวาอย่างสมํ่าเสมอ 
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       (3) มีการแต่งต้ังบุคคลากรอาวุโสจากกระทรวงการต่างประเทศหรือหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง
เป็นจุดประสานงานหลักของ CD และมีผู้แทนระดับอาวุโสเข้าร่วมในการประชุมของ CD  
       (4) มีบทบาทในการส่งเสริมกรอบ CD ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การให้เงินอุดหนุน                 
การส่งบุคลากรไปประจําที่สํานักเลขาธิการซึ่งต้ังอยู่ ณ กรุงวอร์ซอ โปแลนด์ หรือการจัดกิจกรรมสนับสนุน
คณะทํางานภายใต้กรอบ CD 
 
21. เรื่อง การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมอนเตเนโกรว่าด้วยการ
ยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไทยและมอนเตเนโกร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติการจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งมอนเตเนโกร  
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไทยและมอนเตเนโกร โดยหากมีความ
จําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่กระทบต่อสาระสําคัญของร่างความตกลงฯ และไม่ขัด           
ต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง   
   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในความ
ตกลงฯ  
  ทั้งน้ี  ให้กระทรวงการต่างประเทศตรวจสอบและแก้ไขถ้อยคําในร่างความตกลงทั้ง 3 ภาษาให้
ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งประเด็นการให้ความตกลงฉบับภาษาใดเป็นหลัก  กรณีเกิดปัญหาต่อการบังคับใช้หรือการ
ปฏิบัติหรือความตกลงก่อนการลงนามด้วย 
  สาระสําคัญของความตกลงฯ ความตกลงดังกล่าวจัดทําขึ้นเ พ่ืออํานวยความสะดวกใน                 
การเดินทางเข้า-ออก และพํานักของบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการไทยและมอนเตเนโกร โดยไม่ต้อง
ขอรับการตรวจลงตราเป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ซึ่งการจัดทําความตกลงดังกล่าวถือเป็นการยกระดับความร่วมมือ
ระหว่างสองประเทศ เพ่ือเป็นพ้ืนฐานไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างย่ิงด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ และการท่องเท่ียว อย่างไรก็ดี คู่ภาคีมีสิทธิปฏิเสธการเข้าเมืองด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงของประเทศหรือ
ด้านสาธารณสุข  

 
แต่งต้ัง 

 
22.  เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. การขออนุมัติเปิดที่ทําการสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฝรั่งเศสแห่งใหม่ประจําจังหวัด
ภูเก็ต และขอแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฝรั่งเศสคนใหม่ประจําจังหวัดภูเก็ต  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสนอเปิดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสประจําจังหวัดภูเก็ต โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต และแต่งต้ัง นายโกลด เมโกร เดอ  ครีเซ         
(Mr. Claude Maigrot de Crissey) เป็นกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฝร่ังเศสประจําจังหวัดภูเก็ต สืบแทน นายลูเซียง 
โรดรีเกซ (Mr. Lucien Rodriguez) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  2. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีที่อนุมัติเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองต้าเหลียน และที่กําหนดเขต
กงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  
  1. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2548 ซึ่งอนุมัติการเปิดสถานกงสุลใหญ่                 
ณ เมืองต้าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง เป็น การเปิดสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง แทน โดยให้
มีเขตกงสุลครอบคลุมมณฑลเหลียวหนิง จี๋หลิน และเฮย์หลงเจียง  
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   2. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2549 ซึ่งกําหนดให้สถานกงสุลใหญ่                 
ณ เมืองชิงต่าว มีเขตกงสุลครอบคลุม 2 มณฑล คือ มณฑลชานตงและเหอหนาน เป็น ให้สถานกงสุลใหญ่                
ณ เมืองชิงต่าว มีเขตกงสุลครอบคลุมมณฑลชานตง เพียงมณฑลเดียว  
 

3. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 246/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพารา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 246/2556 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหายางพารา  
  ตามท่ีได้เกิดปัญหาสถานการณ์ราคายางพารามีความผันผวนทําให้เกษตรกรชาวสวนยางได้รับความ
เดือดร้อน  ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนยางผ่าน
กลไกต่าง ๆ  ตามกฎหมายโดยตลอดมา  ซึ่งผู้เก่ียวข้องบางฝ่ายเห็นด้วยกับการแก้ไขปัญหาแต่ผู้เก่ียวข้องบางฝ่ายยังมี
ความเห็นไม่ตรงกัน และมีข้อเรียกร้องเป็นอย่างอ่ืน ดังน้ัน เพ่ือให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ จึงเห็นควร
ให้ผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายได้มาเจรจาร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาเก่ียวกับเสถียรภาพราคายางพาราได้อย่างย่ังยืน  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                
พ.ศ. 2534 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหายางพารา โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังน้ี  

1. องค์ประกอบ ประกอบด้วย  รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก) เป็น 
ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)  รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เป็นรองประธานกรรมการ  
กรรมการประกอบด้วย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                
(นายวราเทพ รัตนากร) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนสํานักงานตํารวจแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุน อธิบดีกรมป่าไม้ โดยมี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (พลตํารวจตรี ธวัช บุญเฟ่ือง) เป็น
กรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายสุภรณ์  อัตถาวงศ์)  เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ   

ให้คณะกรรมการตามวรรคหน่ึง คัดเลือกตัวแทนผู้เก่ียวข้องกับกิจการยางพาราทุกภาคส่วน  
ได้แก่ เกษตรกรชาวสวนยางและผู้กรีดยาง  ผู้ประกอบธุรกิจยางพารา ผู้ส่งออก และบุคคลอ่ืนที่เก่ียวข้องเพ่ือเชิญ
มาร่วมดําเนินการกับคณะกรรมการ 

2. อํานาจหน้าที่  
1. พิจารณาสภาพปัญหาเกี่ยวกับราคายางพาราและความเดือดร้อนของผู้ที่เก่ียวข้องกับ 

กิจการยางพารา  และหารือร่วมกันกับตัวแทนผู้ที่เก่ียวข้องกับกิจการยางพาราทุกภาคส่วน เพ่ือให้ได้ข้อยุติที่เป็น
ประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนโดยให้กิจการยางพารามีเสถียรภาพ แล้วเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหาต่อคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) และคณะรัฐมนตรีต่อไป  

2. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได้ 
ตามความจําเป็นและเหมาะสม  

3. เชิญส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  และบุคคลที่เก่ียวข้องมาร่วมประชุมให้ 
ข้อมูล และแสดงความคิดเห็น หรือจัดส่งเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่คณะกรรมการหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
  3. ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสนับสนุนงบประมาณและการดําเนินการอ่ืนในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ และประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐในการช่วยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 5 กันยายน 2556 เป็นต้นไป 
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  4. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (สํานัก
นายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอ ดังน้ี  
   1. นางชุตินาฏ วงศ์สุบรรณ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  
   2. นางนิตยา กมลวัทนนิศา ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  
   ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  5. การแต่งต้ังรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนางสาวขนิษฐา สุดกังวาล ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ 
(นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ.ร. ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.ร. 
สํานักนายกรัฐมนตรี ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป    
 
  6. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย 
เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการและตําแหน่งที่ว่าง ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
ดังน้ี  
   1. แต่งต้ัง  นางรัชนี สุดจิตร์ รองผู้อํานวยการสํานักงาน (นักบริหาร) สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  
   2. แต่งต้ัง นายพุฒิพัฒน์ เลิศเชาวสิทธ์ิ รองอธิบดี (นักบริหาร) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ     
ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์   
  3. แต่งต้ัง นายวิทัศน์ เตชะบุญ รองอธิบดี (นักบริหาร) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
   ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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  7. ขอต่อเวลาการดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (กระทรวง
ยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการต่อเวลาการดํารงตําแหน่งของ นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ซึ่งดํารงตําแหน่งดังกล่าวเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2552 จะครบกําหนด 4 ปี ในวันที่ 18 ตุลาคม 
2556 ต่อไปอีก 1 ปี ครั้งที่ 1 ต้ังแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2557 ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ  
 
  8. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่อีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี ในวันที่ 
7 กันยายน 2556 คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหน่ึงวาระ จํานวน 5 ราย ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี 
1. พลตํารวจโท ฉลอง สนใจ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงมหาดไทย 2. นายสุรชัย เบ้าจรรยา ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงสาธารณสุข 3. นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 4. นายวิสา คัญทัพ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน 5. นางฉวีวรรณ คลังแสง ผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ  
 

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


