
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/41703                         วันท่ี  16  พฤษภาคม  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และ กรมตรวจบัญชสีหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 2 เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2557 พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ และให้สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป  
  สํานักงบประมาณรายงานว่า  ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาตรา 18 ตามผลการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาที่ปรับปรุงการจัดเรียงลําดับของกองทุนรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมใน 
การทํางาน ให้สอดคล้องกับลําดับของหน่วยงานที่รับผิดชอบ  โดยเปลี่ยนแปลงจากลําดับที่ 15 เป็นลําดับที่ 21 
รวมทั้งได้ปรับปรุงแผนงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้สอดคล้อง
กับการกําหนดโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ โดยมีวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2557 เทา่เดิม ดังน้ี  

1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากเดิม แผนงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน  
เป็น แผนงานดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  

2. กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ จากเดิม แผนงานพัฒนา ศิลปหัตถกรรมและ 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็น แผนงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 16 เรือ่ง ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) 

สําหรบัการประชุมระดับผูน้าํ ด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชยี-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific Water 
Summit: 2 nd APWS) 
  สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี นายปลอดประสพ สุรสัวดี รองายกรัฐมนตรี 
ประธานกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นํา ด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 
เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบเอกสารร่างปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) ที่ผู้นําประเทศใน
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ร่วมแสดงเจตนารมณ์ โดยไม่ถือเป็นหนังสือสัญญาที่เป็นข้อผูกพันทางกฎหมายต่อ
ประเทศใดๆ และให้แถลงร่างปฏิญญาดังกล่าวประกอบการประชุมระดับผู้นํา (Leaders Forum) ในวันจันทร์ที ่
20 พฤษภาคม 2556 
 

/หากมี... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 2 ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ต่างประเทศ 16 ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration)  สําหรับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การประชุมระดับผู้นํา ด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งท่ี 2
 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit: 2 nd APWS)

17 ขออนุมัติการจัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด้านการเกษตร

หมายเหตุ : การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 
 
 
ww.thaigov.go.th                                                                                                      วันที่ 14 พฤษภาคม 2556         
  
  วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากน้ัน นายทศพร เสรีรักษ ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์  หิมะทองคํา                
และร้อยโทหญงิ สุณิสา เลศิภควัต  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตร ีได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเครื่องจักรกับสถาบัน 
    การเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที ่2 พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  3.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทาํงานของคนต่างด้าวที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทํา
    ผิดฐานค้ามนุษย์   พ.ศ. ....  
  4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกต้ังที่ 
    12 แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
  5.  เรื่อง  ขอยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2552 เรื่อง ขออนุมัติปรับ
    เพ่ิมวงเงินค่าก่อสร้างตัวอาคารสถานีและอุโมงค์รถไฟใต้อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยาน 
    สุวรรณภูมิ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเช่ือมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
  6.  เรื่อง  การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
  7.  เรื่อง  ประสิทธิภาพการดําเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2551-2553 
  8.  เรื่อง  โครงการเพ่ิมการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์  
    ปีการศึกษา 2557- 2560   
  9.  เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
  10.  เรื่อง   รายงานผลการประชุมเก่ียวกับผลกระทบของค่าเงินบาทต่อเศรษฐกิจไทย  
  11.  เรื่อง   (ร่าง) แผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพรในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2556  - 2558  
    (แผนระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
    พ.ศ. 2542 เพ่ิมเติม  
 

ต่างประเทศ 
  12.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชนแห่งเอเชียและ
    แปซิฟิก เรื่อง ความร่วมมือทางด้านวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนางานวนศาสตร์ชุมชนใน
    ประเทศไทย 
  13.  เรื่อง  ขออนุมัติการลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมคณะรัฐมนตรีรว่มอย่างไม่เป็น 
    ทางการไทย-ลาว ครั้งที่ 2  
  14.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาระหว่าง
    รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐวานูอาตู  
  15.  เรื่อง  ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นเงินอุดหนุน
    ค่าใช้จ่าย การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอง 260 ปี แห่งการสถาปนาพระพุทธศาสนานิกาย 
    สยามวงศ์ในศรีลังกา 
 

 

 



 2 
 

  16.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) สาํหรับการประชุมระดับ
    ผู้นํา ด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit:  
    2 nd APWS) 
  17.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
    ไทย–ลาว 
  18.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามความตกลงว่าด้วย กรรมสทิธ์ิ  การใช้ การบริหาร และการบํารุงรักษา สะพาน
    มิตรภาพ 4  (เชียงของ-ห้วยทราย)  
  19.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบเอกสารผลการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
    เก่ียวกับการพัฒนาแนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ครั้งที่ 2 
 

แต่งต้ัง 
  20.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
    1. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
       (กระทรวงสาธารณสุข)  

 2. แต่งต้ังกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ  
 3. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง     
              (กระทรวงศึกษาธิการ)  

 
 

******************************* 
 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 ร่างกฎกระทรวงกําหนดคา่ธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนติิกรรมเครื่องจักรกับสถาบนัการเงินตามแผนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสทิธิและนิติกรรม 
เครื่องจักรกับสถาบันการเงินตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  
และส่งใหส้ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง ไปประกอบการพิจารณา 
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดค่าธรรมเนียมสําหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเครื่องจักรกับสถาบันการเงินที่ควบกิจการ 
เข้ากันตามแผนพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะที่ 2 เฉพาะการจดทะเบียนที่ได้กระทําต้ังแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
พร้อมเอกสารประกอบงบประมาณ ตามท่ีสาํนักงบประมาณเสนอ และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนําเสนอ 
สภาผู้แทนราษฎรต่อไป  
  สํานักงบประมาณรายงานว่า  ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 มาตรา 18 ตามผลการตรวจพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่ปรับปรุงการจัดเรียงลําดับ
ของกองทุนรักษาความปลอดภัย อาชีวอนามัย  และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ให้สอดคล้องกับลําดับของหน่วยงานที่ 
รับผิดชอบ  โดยเปลี่ยนแปลงจากลําดับที่ 15 เป็นลําดับที่ 21 รวมทั้งได้ปรับปรุงแผนงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และ
กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ให้สอดคล้องกับการกําหนดโครงสร้างแผนงานตามยุทธศาสตร์ โดยมีวงเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เท่าเดิม ดังน้ี  

1. กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จากเดิม แผนงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุน เป็น แผนงานดูแล 
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนพิการและผู้ด้อยโอกาส  

2. กองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสรา้งสรรค์ จากเดิม แผนงานพัฒนา ศิลปหัตถกรรมและผลติภัณฑ์ชุมชน เป็น  
แผนงานส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งทนุ 
 
3. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงยกเว้นคา่ธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าวที่เปน็ผู้เสยีหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์             
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าวที่เป็น 
ผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  และให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  ข้อเท็จจรงิ  
  รง. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า  
  1. คณะกรรมการพิจารณาการทํางานของคนต่างด้าวมีมติในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่  
24 มีนาคม 2554 เห็นชอบงานที่จะให้คนต่างด้าวที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์ทําได้ 2 งาน คือ  
งานกรรมการ และงานรับใช้ในบ้าน ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของคนต่างด้าวกลุ่มน้ีที่อยู่ในราชอาณาจักรช่ัวคราว เพ่ือประโยชน์ 
ในการดําเนินคดี การรักษาพยาบาล การบําบัดฟ้ืนฟูทางร่างกายและจิตใจ หรือการเรียกร้องสิทธิของผู้เสียหาย ประกอบกับ 
คนต่างด้าวกลุ่มน้ีมีการศึกษาน้อยและระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรก็มีระยะเวลาสั้น ๆ   ไม่เกินหกเดือนตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยกําหนด และการที่คนต่างด้าวจะออกมาทํางานได้น้ัน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะเป็นผู้พิจารณา 
ความเหมาะสมว่าคนต่างด้าวรายใดสามารถทํางานได้หรือไม่ เน่ืองจากคนต่างด้าวกลุ่มน้ีอยู่ในความควบคุมของกรมพัฒนา 
สังคมและสวัสดิการ และการทํางานของคนต่างด้าวกลุ่มน้ีจะต้องมีนายจ้างรองรับ ทั้งน้ี กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในกรณีที่แรงงานต่างด้าวกลุ่มน้ีเจ็บป่วย 
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   2. คณะรฐัมนตรีได้มีมติ (3 พฤษภาคม 2554) เห็นชอบการกําหนดให้งานกรรมกรและงานรับใช้ในบ้าน            
เป็นงานที่คนต่างด้าวที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์ทําได้ และได้มีการออกเป็นประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี 
เรื่อง กําหนดประเภทงานให้คนต่างด้าวตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 ทําได้  
  3. ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการตามมาตรการเยียวยาเหย่ือของการค้ามนุษย์เป็นไปตามหลักมนุษยธรรม            
จึงสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมการทํางานให้แก่คนต่างด้าวดังกล่าว  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  กําหนดให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการทํางานของคนต่างด้าวที่เป็นผู้เสียหายจากการกระทําผิดฐานค้ามนุษย์                
ซึ่งได้รับการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรช่ัวคราวเป็นกรณีพิเศษและอาจขออนุญาตทํางานได้เฉพาะงานกรรมกรและ                 
งานรับใช้ในบ้าน  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกต้ังที่ 12 แทนตําแหนง่ 
ที่ว่าง พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร  
เขตเลือกต้ังที่ 12 แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและให้ดําเนินการ 
ต่อไปได้   
   สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
   กําหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกต้ังที่ 12 แทนตําแหน่งที่ว่าง  
ในวันที่ 16 มิถนุายน 2556  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
5. เรื่อง ขอยกเว้นการดําเนนิการตามมตคิณะรัฐมนตรเีม่ือวันที่ 8 กันยายน 2552 เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงนิ 
ค่าก่อสรา้งตัวอาคารสถานีและอุโมงคร์ถไฟใต้อาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โครงการระบบขนส่งทางรถไฟ 
เชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
            คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 8 กันยายน 2552 เฉพาะ 
ในส่วนที่ให้กระทรวงคมนาคม (คค.) รับความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.) ที่เห็นสมควรให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) กู้เงินในส่วนของแผนเงินกู้เพ่ือดําเนินกิจการทั่วไปและอ่ืน ๆ เพ่ือชําระดอกเบ้ียค้างจ่ายที่เกิดขึ้นจริงในวันที ่ 
1 กรกฎาคม 2552 จนถึง 30 กันยายน 2552 จํานวน 37,703,853.06 บาท ให้แก่บรษิัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด 
 (มหาชน) (ทอท.) โดย รฟท. ไม่ต้องชําระดอกเบ้ียค้างจ่ายตามช่วงเวลาดังกล่าว ตามที่ คค. เสนอ 
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งรัดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่  
27 กุมภาพันธ์ 2556 ในการจัดทําแผนการบริหารจัดการกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยในภาพรวมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  
เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบรถไฟของประเทศอย่างย่ังยืนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติด้วย  
 
6. เรื่อง การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณสีํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องค์การมหาชน)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบให้จัดสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เป็นองค์การมหาชนกลุ่มที่ 1 
(พัฒนาและดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐเฉพาะด้าน) ตามมติ ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่  
27 มีนาคม 2556 ตามท่ี สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
  สาระสาํคญัของรูปแบบองค์การมหาชน กลุ่มที่ 1 (พัฒนาและดําเนินการตามนโยบายสําคัญของรัฐเฉพาะด้าน) 
เป็นองค์การมหาชนที่จัดต้ังขึ้นเพ่ือพัฒนาและดําเนินการตามนโยบายสําคัญเฉพาะด้านของรัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติภายใต้
ระยะเวลาจํากัด ซึ่งต้องการผู้บริหารที่มีความสามารถสูงในการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ การบริหารเครือข่ายหรือการบริหาร
องค์กรที่มีสาขาทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ 
  วัตถุประสงค์ของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) มีดังน้ี 1. วางแผน พัฒนา และบริหารจัดการ
แหล่งท่องเที่ยว ที่พักศูนย์ประชุม และกิจการที่ต่อเน่ืองเพ่ือการพัฒนาพิงคนคร 2. พัฒนาโครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง และ
การสาธารณูปโภค เพ่ือส่งเสริมภารกิจตามข้อ 1 3. ประสานงานและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชนที่เก่ียวข้องในการพัฒนาพิงคนคร 4. อนุรักษแ์ละส่งเสริมศลิปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดี 
 



 5 
 
งามของท้องถิ่นในพ้ืนที่การพัฒนาพิงคนคร 5. ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนในพ้ืนที่การพัฒนาพิงคนคร โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน 
  วัตถุประสงค์ของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) อํานาจหน้าที่มีดังน้ี  1. ถือกรรมสทิธ์ิ  
มีสิทธิครอบครอง และมีทรัพยสิทธิต่าง ๆ 2. ก่อต้ังสิทธิ หรือทํานิติกรรมทุกประเภทท่ีผกูพันทรัพย์สิน ตลอดจนทํานิติกรรม 
อ่ืนใดเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินกิจการของสํานักงาน 3. ทําความตกลงและร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานอ่ืนทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศในกิจการทีเ่ก่ียวกับการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 4. จัดให้ม ี
และใหทุ้นเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสํานักงาน 5. เข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอ่ืนในกิจการที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ของ
สํานักงาน 6.กู้ยืมเงินเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน 7. เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ค่าบํารุง 
ค่าตอบแทนหรือค่าบริการ ในการดําเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของสํานักงาน ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่คณะกรรมการ
กําหนด  8. ดําเนินการอ่ืนใดที่จําเป็นหรือต่อเน่ืองเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสํานักงานการเข้าร่วมทุนตามข้อ 5 และการ 
กู้ยืมเงินตามข้อ 6 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
7. เรื่อง ประสทิธิภาพการดําเนนิงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2551-2553 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ National Research 
Project Management : NRPM) ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) ประธานสภาวิจัยแห่งชาติ เสนอ 
ทั้งน้ี  ใหม้ีการต้ังคณะกรรมการบูรณาการงานวิจัยด้านยุทธศาสตร์ โดยมี  รองนายกรัฐมนตรี (นายสุรพงษ์ฯ) เป็นประธาน   
และใหม้ีแนวทางดําเนินการดังน้ี 
  1. รวบรวมงานวิจัยทั้งหมดที่มีจากทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือทบทวนว่างานวิจัยใด ใครควรดําเนินการต่อ              
เพ่ือลดความซ้ําซ้อน  
  2. บูรณาการงานวิจัยให้สอดคล้องกับนโยบายพัฒนาเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถประเทศ 
  3. งานวิจัยควรต่อยอดไปในทิศทางใดจึงจะบรรลุผล และควรให้หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชนดําเนินการ   
รวมทั้งงานวิจัยจะต้องตอบโจทย์ของทั้งภาครัฐและเอกชน  
 
8. เรื่อง โครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557- 2560   
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 5 (ฝ่ายสังคม)  
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) 
เสนอ การดําเนินโครงการเพ่ิมการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557-2560  
โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที ่5 (ฝ่ายสังคม)  ซึ่งรับผิดชอบในการดูแลภาพรวม
อัตรากําลังด้านสาธารณสุขทัง้ระบบรับไปพิจารณาเพ่ือจัดทําแผนในภาพรวมให้สอดคลอ้งกับทิศทางการพัฒนาและการ 
ให้บริการสาธารณสุขในอนาคต เช่น Medical Hub  โดยการพัฒนาบุคลากรให้เน้นประสิทธิภาพและความสามารถในการ 
ทํางานหลากหลาย (multitasking)        
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
   โครงการเพ่ิมการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2557-2560 มี
วัตถุประสงค์ผลิตพยาบาลเพ่ิมในระดับปริญญาตรีเพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลน และใหส้ามารถรองรับการขยายศักยภาพให้บริการ
ด้านสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคสว่น ต่อเน่ืองจากโครงการผลิตพยาบาลเพ่ิมที่กําลังจะสิ้นสุดลง  โดยโครงการดังกล่าวเป็น
โครงการผลิตพยาบาลเพ่ิมที่เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาพยาบาลในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 53 แห่ง และสภาการพยาบาล เพ่ือแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนพยาบาล รวมทั้งรองรับการขยายศักยภาพให้บริการด้านสาธารณสุขของประเทศในทุกภาคสว่น มีระยะเวลาการรับ
นักศึกษาพยาบาลเข้าร่วมโครงการ จํานวน 4 รุ่น ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557-2560 
 
9. เรื่อง ขอความเห็นชอบใหป้ระเทศไทยเป็นศนูย์กลางพระพุทธศาสนาโลก 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและสนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกตามท่ีสาํนักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เสนอ โดย มอบให้ พศ. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานกับคณะสงฆ์ องค์กร หน่วยงาน  
หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือดําเนินการจัดทํากรอบการดําเนินการด้านต่าง ๆ รายละเอียดแผนงานและโครงการ ตลอดจน
งบประมาณ เพ่ือนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรใีห้ความเห็นชอบต่อไป 
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                   กรอบแนวความคิด การจัดต้ังศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกในประเทศไทย มีองค์ประกอบที่สําคัญหลัก คือ 
1. เป็นศูนย์กลางการประสานระหว่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนาในภาพรวมในเรื่องข้อมูลข่าวสาร  

หรือเป็นการติดต่อระหว่างเฉพาะกลุ่ม 
                   2. เป็นศูนย์กลางในการจัดการประชุม สัมมนา การจัดนิทรรศการ การจัดการอบรม มีบรรยากาศทีเ่หมาะสม 
กับสถานที่ทางพระพุทธศาสนาที่มีความพร้อมในการรองรับผู้ใช้บริการ 
                   3. เป็นศูนย์กลางในการค้นคว้า เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนาของนิกายต่าง ๆ การแลกเปลี่ยน สื่อ ความรู้ 
ข้อคิดเห็นวิชาการ และการศกึษาศาสนาเปรียบเทียบการจัดต้ังห้องสมุด พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้ (สังเวชนียสถาน ต้นไม้             
ทางพระพุทธศาสนา ฯลฯ) 
                   4. การจัดทําสถานที่ใหม้ีความสงบ ร่มเย็น เพ่ือเป็นแหล่งพักผ่อนจิตใจของประชาชนทั่วไป 
                   5. จัดทําให้เป็นสถานที่ที่มคีวามโดดเด่น สร้างความสนใจกระตุ้นให้บุคคลท้ังในและต่างประเทศเข้ามามี 
ส่วนร่วม เพ่ือเย่ียมชม ศึกษา หรือการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
                   6. ให้นําอาคาร สถานที่ทีม่อียู่มาพัฒนา ปรับปรุง เพ่ือบูรณาการการใช้งานให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
กับการบริหารกิจการของศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก เช่น อาคารหอประชุม อาคารพิพิธภัณฑ์ อาคารหอสมุด  
อาคารหอพัก เป็นต้น 
 
10. เรื่อง  รายงานผลการประชุมเก่ียวกับผลกระทบของค่าเงินบาทต่อเศรษฐกิจไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบรายงานผลการประชุมเก่ียวกับผลกระทบของค่าเงินบาทต่อเศรษฐกิจไทย  
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  
  ด้วยรองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เชิญหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ 
และภาคเอกชน  ประกอบด้วย กระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ คณะกรรมการนโยบายการเงิน สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
และสภาอุตสาหกรรมท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย  เพ่ือร่วมกันหารือเก่ียวกับผลกระทบของค่าเงินบาทต่อเศรษฐกิจไทย  
เมื่อวันจันทร์ที ่13 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง 301 ช้ัน 3 ตึกบัญชาการ ทําเนียบรัฐบาล 
  การประชุมครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือให้ 
เกิดความเข้าใจร่วมกันในสถานการณ์เศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในขณะน้ี และเพ่ือหารือถึงการดําเนินการที่เหมาะสมเพ่ือรักษาไว้ซึ่ง
ความสามารถในการแข่งขันและเศรษฐกิจทีแ่ข็งแกร่งของประเทศ โดยทีป่ระชุมได้ปรึกษาหารอืถึงผลกระทบของค่าเงินบาท 
ที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวม รวมทั้งแนวทางการลดผลกระทบที่มีต่อภาคการส่งออก  และมคีวามเห็นร่วมกันว่าค่าเงินบาทที่แข็งค่า
เกินไป  โดยแข็งค่ากว่าเงินของคู่แข่งในภูมิภาคน้ีและขาดเสถียรภาพจะมีผลเสียต่อการส่งออก  การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ
โดยรวม ดังน้ัน การทํางานร่วมกันของหน่วยงานทั้งหลายของภาครัฐและภาคเอกชนที่จะทําให้ค่าเงินมีค่าที่เหมาะสมเม่ือเทียบ 
กับคู่แข่งและประเทศคู่ค้าอย่างมีเสถียรภาพท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกก็จะช่วยรักษาความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศและชวยประคับประคองอัตราการขยายตัวของการส่งออกได้ ทั้งน้ี   ภาคเอกชนได้ขอให้ภาครัฐพิจารณาให้ความ
ช่วยเหลือเพ่ือแก้ปัญหาการชะลอตัวของการส่งออกทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวในประเด็นสําคัญ ดังน้ี  

1. ควรพิจารณาผลักดันให้ใช้เงินบาทเป็นเงินสกุลหลักสําหรับการค้าขายในภูมิภาคน้ี  
2. เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานท่ีมีฝีมือในระดับอาชีวะ ภาครัฐจึงควรลด

อุปสรรคในการเคลื่อนย้ายแรงงานในภูมิภาคน้ี และสนับสนุนให้มผีู้เรียนสายอาชีพเพ่ิมมากขึ้น   รวมทั้งควรมีการจัดทํา 
3. โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านพลังงาน เพ่ือรองรับภาคการผลิต  
4. เน่ืองจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น ทําให้อุตสาหกรรมการผลิตในประเทศหันไปใช้วัตถุดิบจากภายนอก 

ประเทศมากขึน้ ส่งผลให้อุตสาหกรรมต่อเน่ืองได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมช้ินส่วนยานยนต์ ดังน้ัน จึงขอ 
ให้พิจารณามาตรการเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ประกอบการใช้วัตถุดิบในประเทศเพ่ิมขึ้น 

5. ขอให้พิจารณายกเว้นภาษีมูลค่าเพ่ิมให้กับอุตสาหกรรมต่อเน่ืองที่ขายสินค้าให้กับผู้ส่งออกและ 
เมื่อได้รับเงินตราต่างประเทศแล้วขอใหส้ามารถใช้เงินตราต่างประเทศน้ัน เพ่ือชําระค่าสินค้าภายในประเทศโดยไม่ต้องแลก 
เป็นเงินบาท 

6. ขอให้พิจารณาจัดหาสินเช่ืออัตราดอกเบ้ียผ่อนปรนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินค้าในด้านต่าง ๆ  
7. ขอให้พิจารณาลดหย่อนภาษีสําหรับการนําอัญมณีและเครื่องประดับที่เข้ามาแสดงและซื้อขาย 

ในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเคร่ืองประดับในประเทศ 
 



 7 
 

8. ขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดทําข้อมลูเผยแพร่เก่ียวกับการเปรียบเทียบค่าเงินบาทกับเงินสกุล         
อ่ืน ๆ  นอกจากดอลล่าร์สหรฐั โดยเฉพาะอย่างย่ิงการเปรียบเทียบกับค่าเงินเยน 

ทั้งน้ี ที่ประชุมเห็นว่าควรจัดให้มีการประชุมในลักษณะน้ีขึน้อีกอย่างต่อเน่ือง โดยอาจเปลี่ยนหน่วยงาน 
ที่เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมในครั้งต่อไป 

 
11. เรื่อง  (ร่าง) แผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพรในพืน้ที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2556  - 2558 (แผนระยะสัน้)                   
ตามพระราชบญัญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เพิ่มเติม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบ (ร่าง)  แผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพรในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2556 - 2558 
(แผนระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เพ่ิมเติม ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เสนอ  ซึ่งคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการ 
ด้วยแล้ว  ประกอบด้วยพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ 2 แห่ง ได้แก่   
   1) พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านเขาพนมกาว อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 
   2) พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านโป่งคํา ในเขตป่าสงวนป่าแม่นํ้าน่านตะวันออกตอนใต้  
อําเภอสันติสุข จังหวัดน่าน  โดยจะใช้เงินที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  กรมพัฒนา 
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  ตลอดแผน เป็นจํานวนเงิน 4.235 ล้านบาท 
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) รายงานว่า   

1. สธ. โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและจังหวัดกระบ่ี เชียงราย เชียงใหม่  
แม่ฮ่องสอน   และร้อยเอ็ด รว่มกับชุมชน ส่วนรายการ / หน่วยงาน / องค์กรที่เก่ียวข้อง ได้ขออนุญาตเข้าไปสํารวจและศึกษา  
เพ่ือประเมินสถานภาพของสมุนไพรและความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ ประกอบการพิจารณาจัดทํา (ร่าง)  
แผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพรในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2556 – 2558 (แผนระยะสัน้) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและ 
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 เพราะเห็นว่า บริเวณถ่ินกําเนิดของนสมุนไพรซึ่งเป็นระบบนิเวศน์เฉพาะถูก 
ทําลายอย่างต่อเน่ือง  และการเปลี่ยนแปลงป่าธรรมชาติเป็นป่าปลูกหรือพ้ืนที่เกษตรกรรม   ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลง 
ระบบนิเวศน์โดยถาวร  ทําให้ชนิดพันธ์ุสมุนไพรและบริเวณถ่ินกําเนิดของสมุนไพรในหลายพ้ืนที่อาจไม่สามารถฟ้ืนคนืสภาพ 
ได้โดยไม่มีสาเหตุ จากการลกัลอบเข้าไปในพ้ืนที่เขตอนุรักษเ์พ่ือเก็บหาสมุนไพร  การเก็บหาของป่า การล่า/ หรือดักจับ 
สัตว์ป่าของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงที่อาศัยอยู่รอบบริเวณพ้ืนที่ พฤติการณ์ดังกล่าวขัดต่อกฎหรือระเบียบของหน่วยงาน 
ที่กํากับดูแลพ้ืนที่และมผีลกระทบต่อสมุนไพรและระบบนิเวศน์ที่เป็นถิ่นกําเนิดของสมุนไพร  
 2. (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพืน้ทีเ่ขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2556 – 2558 (แผนระยะสัน้)  
เพิ่มเติมฉบับนี้  ประกอบด้วยพื้นทีเ่ขตอนุรกัษ์  2 แห่ง โดยมีรายละเอียดแผนงานและแนวทางดําเนนิงาน 4 ด้าน ได้แก่  

2.1 การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์เก่ียวกับเง่ือนไขในการอนุญาตให้บุคคล 
เข้าไปในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์อย่างถูกต้อง 

2.2 การกําหนดวิธีการจัดการเฉพาะในพ้ืนที่ โดยประสานความร่วมมือกับส่วนราชการท่ีเก่ียวข้อง 
และชุมชน  เพ่ือให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ คุ้มครองสมุนไพรและถิ่นกําเนิด  

2.3 การสํารวจและศึกษาสมุนไพรแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้มีระบบฐานข้อมูล และนําไปสู่การจัดการ 
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  

2.4 การกํากับติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินการตามแผนและกฎหมายรวมทั้ง 
รวบรวมรายช่ือสมุนไพรที่สํารวจพบในแต่ละพ้ืนที่ และจําแนกเป็น 3 กลุม่ ได้แก่ สมุนไพรที่มีค่าต่อการศึกษาหรือวิจัย  
สมุนไพรที่มคีวามสําคัญทางเศรษฐกิจและสมุนไพรที่อาจจะสูญพันธ์ุ 

3. (ร่าง) แผนจัดการคุ้มครองสมุนไพรพืน้ทีเ่ขตอนุรักษ์ปา่ชุมชนบ้านเขาพนมกาว อําเภอตะพานหิน 
จังหวัดพิจิตร 
                             3.1 หลักการและเหตุผล สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องและชุมชน
จัดทําโครงการจัดทําแผนจัดการการอนุรักษ์ คุ้มครองและสง่เสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรและถิ่นกําเนิดของสมุนไพรป่า
ชุมชนบ้านเขาพนมกาว หมู ่9 ตําบลหนองพยอม อําเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร พ.ศ. 2556 – 2558 ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการ 
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เชิงบูรณาการระหว่างหน่วยงานเพ่ือให้พ้ืนที่ดังกล่าวเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพ่ือการพักผ่อนหรือการศึกษาหาความรู้ 
ส่งเสริมให้ชุมชนมีการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในพ้ืนที่อย่างย่ังยืน ส่งเสริมและสนับสนุนมาตรการด้านกฎหมายที่มอียู่ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนที่บริเวณถ่ินกําเนิดของสมุนไพรให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน เป็นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์และ
ป้องกันผลกระทบต่อสภาพตามธรรมชาติ 
                             3.2 สถานการณ์และสภาพปัญหา สถานการณ์เขาพนมกาวพบการลักลอบเข้าไปเก็บหาสมุนไพร
โดยเฉพาะกวาวเครือขาวและทรัพยากรอ่ีน ๆ ในพ้ืนที่โดยขาดการควบคุมดูแลรักษา สง่ผลกระทบต่อสมุนไพรและระบบนิเวศน์ 
ซึ่งเป็นถิ่นกําหนดของสมุนไพร และอาจเกิดวิกฤติได้ในอนาคตหากไม่ร่วมมือแก้ไข 
                   4. (ร่าง) แผนจัดการคุ้มครองสมุนไพรพืน้ที่เขตอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านโป่งคาํ ในเขตป่าสงวนป่าแม่น้ําน่าน
ตะวันออกตอนใต้ อําเภอสนัติสุข จังหวัดน่าน 
                             4.1 หลักการและเหตุผล ปัจจุบันสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ของจังหวัดน่านป่าที่สมบูรณ์มีจํานวนน้อย นอกน้ัน
เป็นป่าเสื่อมโทรม มแีนวโน้มที่จะกลายเป็นพ้ืนที่รกร้างว่างเปล่าต่อไปในอนาคต ถ้าไม่มีการฟ้ืนฟูสภาพป่าให้สมบูรณ์ดังเดิม อาจ
ส่งผลใหจ้ํานวนพืชสมุนไพรในป่าธรรมชาติมีปริมาณที่ลดลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับมีการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรของชุมชนใน
ปริมาณที่มากอย่างต่อเน่ือง โดยขาดการจัดการที่ดีหรือการปลูกทดแทนสมุนไพรบางชนิดจึงอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธ์ุ ซึ่ง (ร่าง) 
แผนจัดการคุ้มครองสมุนไพรดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมสนับสนุนระบบสุขภาพแห่งชาติแบบพ่ึงตนเองได้ และช่วยหน่วยงานรัฐพิทักษ์
ปกป้อง คุ้มครอง รักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ป่าต้นนํ้า เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืนโดยชุมชน นอกเหนือจาก
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม ภูมิปัญญาและธรรมรัฐแลว้ก็จะได้ประโยชน์จากสิทธิชุมชนทางกฎหมาย ที่ป้องกันหรือกีดกันมิให้
บุคคลหรือธุรกิจภายนอกได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากพ้ืนที่ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นธรรม 
                             4.2 สถานการณ์และสภาพปัญหา ยังไม่มีการศึกษาและสํารวจพืชสมุนไพรในพ้ืนที่ป่าชุมชนครอบคลุม
ทั้งหมด ในเบ้ืองต้นเป็นการเก็บรวบรวมชนิดพืชสมุนไพรของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน) การสํารวจจากการ
ใช้ประโยชน์ของคนในชุมชน จากหมอยาพ้ืนบ้านที่มีและผู้รู้อ่ืน ๆ รวมทัง้การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรทั้งโดยตรงและโดยอ้อม
ของคนในชุมชนยังมีอยู่อย่างต่อเน่ือง และมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น บางชนิดสูญพันธ์ุไปจากพ้ืนที่น้ีแล้ว เช่น ตะไคร้ต้น อบเชย มะตูม
กา รางเย็น เป็นต้น ปัจจุบันยังไม่ทราบว่ามีสมุนไพรเหลืออยู่เท่าใดและระบบนิเวศน์ต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปอย่างไร จึงมีความ
จําเป็นอย่างย่ิงที่จะทําการสํารวจพรรณพืชสุมนไพรและพืชใช้ประโยชน์อ่ืน ๆ ในพ้ืนทีป่่าชุมชนบ้านโป่งคําและในชุมชน ทั้งด้าน
ข้อมูลพรรณพืช การใช้ประโยชน์ และลักษณะเชิงนิเวศวิทยา เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสมนุไพรในพ้ืนที่
ป่าชุมชน ตลอดจนกลไกตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงความหลากหลายของพืชสมุนไพร 
                   5. งบประมาณที่ใช้ตามแผนจัดการเพ่ือคุ้มครองสมุนไพรในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2556 – 2558 (แผนระยะสั้น) 
เพ่ิมเติม จํานวน 2 แห่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือกตลอดแผน รวมวงเงินทั้งสิ้น 4,235,000 บาท 
 

ต่างประเทศ 
12. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตรช์ุมชนแห่งเอเชียและแปซิฟิก เรื่อง ความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการเพื่อสนับสนุนการพัฒนางานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย 
            คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติในการจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมป่าไม้และศูนย์ฝึกอบรมวนศาสตร์ชุมชน 
แห่งเอเชียและแปซิฟิก เรื่อง ความร่วมมือทางด้านวิชาการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนางานวนศาสตร์ชุมชนในประเทศไทย ตามท่ี 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสนอ  
          ทั้งน้ี ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับไปดําเนินการเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนกิจกรรมและ
ปรับแก้ถ้อยคําในร่างบันทึก ฯ ก่อนการลงนามต่อไป ตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่ต้องจัดทําหนังสือมอบ
อํานาจเต็ม (Full Powers)  รวมทั้งให้รับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาด้วย  
   บันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างและสนับสนุนการจัดการป่าไม้โดยชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่าง
เหมาะสม และเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งของชุมชนที่เป็นสมาชิกป่าชุมชนและชุมชนในประเทศไทย โดยขอบเขตความ
ร่วมมือประกอบด้วย การดําเนินงานด้านต่าง ๆ อาทิ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ของเจ้าหน้าที่ และ
ผู้เช่ียวชาญ การเสริมสร้างศักยภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระดับต่าง ๆ ของงานด้านป่าชุมชน การพัฒนาแนวทางใหม่ ๆ 
รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับภูมิภาค 
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          บันทึกความเข้าใจฯ เป็นความร่วมมือทางวิชาการ ซึ่งหน่วยงานสามารถปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจฯ ได้  
และไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรฐัธรรมนูญฯ ทีม่ีผลเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือพ้ืนที่นอกอาณาเขต  
ซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือมีผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันทางการค้า การลงทุน อย่างมีนัยสําคัญ และการจัดทํา
บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเสริมสรา้งความ
เข้มแข็งใหแ้ก่การจัดการทรัพยากรป่าไม้ ตลอดจนเป็นการพัฒนาความร่วมมือในการบูรณาการด้านการอนุรักษ์กับการพัฒนา
พ้ืนที่ป่าไม้ในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลกอันจะส่งผลดีต่อการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืนต่อไป 
 
13. เรื่อง ขออนุมัติการลงนามในร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมคณะรัฐมนตรรีว่มอย่างไม่เปน็ทางการไทย-ลาว  
ครั้งที่ 2  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์รว่มของการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมอย่างไม่เป็นทางการไทย-ลาว ครั้งที่ 2  
   2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายลงนาม 
ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ  
  3. หากมีความจําเป็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงรา่งแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการลงนาม  
ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง   
   สาระสาํคญัของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ  
  1. แสดงความยินดีกับพัฒนาการความสัมพันธ์ไทย-ลาว ซึง่มีความคืบหน้าอย่างต่อเน่ืองในทุกมิติและทกุระดับ  
   2. นายกรัฐมนตรีของทั้งสองฝ่ายยินดีกับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมฯ ซึ่งมีหัวข้อการหารือหลัก 6 ข้อ   
 
14. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐวานูอาตู  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
   1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐวานูอาตู  
   2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายลงนามใน
บันทึกความเข้าใจดังกล่าว  
  3. หากมีความจาํเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ให้ กต. สามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
  ทั้งน้ี สําหรับคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงานให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีของกระทรวงการต่างประเทศ 
รายการเงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมอืทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจต่างประเทศตามความจําเป็นและ
เหมาะสม  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กต. รายงานว่า  
   1. รัฐบาลไทยได้ให้ความร่วมมือทางวิชาการแก่สาธารณรัฐวานูอาตูมาเป็นเวลากว่า 20 ปี ในรูปแบบการให้
ทุนการศึกษา ทุนฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน โดยประเมินว่า เป็นประเทศที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าเป็นลําดับที่สองของกลุ่มประเทศในหมู่เกาะแปซิฟิกใต้ อีกทั้งมีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรทางธรรมชาติ  
   2. บันทึกความเข้าใจฯ จัดทาํขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือเป็นการวางกรอบการดําเนินงานความร่วมมือที่ไทย
จะให้ความช่วยเหลือทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ของวานูอาตู โดยขอบเขตของความร่วมมือไม่จํากัดอยู่เฉพาะสาขา
ที่จะดําเนินกิจกรรมร่วมกัน 5 สาขา ได้แก่ การเกษตร การศึกษา สาธารณสุข การพัฒนาอย่างย่ังยืน และการค้าและการลงทุน ซึ่ง
มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
   2.1 การดําเนนิงาน อยู่บนพ้ืนฐานของบันทึกความเข้าใจฉบับน้ี คู่ภาคีอาจดําเนินการจัดทําข้อตกลง
และบริหารจัดการโครงการความร่วมมือทางวิชาการและการพัฒนาในแต่ละโครงการ การบริหารจัดการจะมีการกําหนด
หน่วยงานบริหารงานและประสานงานและปัจจัยที่จําเป็นเพ่ือที่จะดําเนินโครงการแต่ละโครงการ คูภ่าคีจะร่วมกันหรือต่างฝ่าย
ต่างช่วยดําเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติแล้วโดยคู่ภาคี ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย กฎระเบียบ และกระบวนการที่กําหนดไว้แล้วภายใน
แต่ละประเทศ  



 10 
 
     2.2 การประชมุ การประชุมระหว่างผู้แทนจากคู่ภาคีจะมีขึ้นเพ่ือตกลงกันในเรื่องที่เก่ียวข้องกับ
โครงการความร่วมมือทางวิชาการ เช่น การประเมินและการกําหนดสาขาที่มีลําดับความสําคัญร่วมกันและที่เหมาะสมสําหรับการ
ดําเนินงานความร่วมมือทางวิชาการ การกําหนดกลไกและขั้นตอนกระบวนการท่ีทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน การประเมินและ
อนุมัติแผนการทํางาน การพิจารณารายละเอียด อนุมัติ และดําเนินตามแผนงาน โครงการและกิจกรรม และการประเมินผลที่
ได้รับจากโครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้วภายใต้ขอบข่ายของบันทึกความเข้าใจฉบับน้ี  
    ทั้งน้ี คู่ภาคีจะร่วมกันกําหนดสถานที่และวันที่ของการประชุมผ่านช่องทางทางการทูต  
   2.3 การใหค้วามอนุเคราะห์ต่อบุคลากร ภาคีแต่ละฝ่ายจะต้องให้การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ที่จําเป็น
แก่บุคลากรทีภ่าคีอีกฝ่ายจัดส่งไปปฏิบัติงาน ในเรื่องที่พัก ยานพาหนะ และการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการเพ่ือปฏิบัติภารกิจ และสิ่ง
อํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ตามแต่จะกําหนดไว้ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของคู่ภาคี  
    2.4 การยุติข้อโต้แย้ง ข้อโต้แย้งใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการตีความหรือการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ
ฉบับน้ีจะต้องหาข้อยุติฉันมิตร โดยการเจรจาโดยตรงหรือการปรึกษาหารือระหว่างคู่ภาคีผ่านช่องทางทางการทูต  
  3. กรณีที่มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือตามข้อตกลงดังกล่าว ในส่วนของรัฐบาลไทยจะใช้จ่าย
จากงบประมาณประจําปีหมวดเงินอุดหนุนงานให้ความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศของสํานักงานความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  
 
15. เรื่อง ขออนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจําเปน็ เพื่อเป็นเงินอุดหนนุค่าใช้จ่าย การจัดงาน
เฉลิมฉลองครบรอบ 260 ป ีแห่งการสถาปนาพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปี  
พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น เพ่ือเป็นเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 260 ปี แห่งการสถาปนาพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา ในวงเงิน 38,614,000 บาท ตามความเห็นสํานัก
งบประมาณ 

                   ทั้งน้ี การจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 260 ปี แห่งการสถาปนาพระพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา  
ในกรอบวงเงิน 38,614,000 บาท ประกอบด้วย 4 กิจกรรม ดังน้ี  1. การบรรพชาอุปสมบทพุทธศาสนิกชนชาวศรี
ลังกา  จํานวน 260 คน 2. การจัดสัมมนานานาชาติและนิทรรศการ  ณ เมืองแคนด้ี สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 3. การบูรณะพัฒนาวัดธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  4. การปรับปรุงพ้ืนที่แสดง
นิทรรศการ เรือ่ง พระพุทธศาสนาในประเทศไทย ณ World Buddhist Museum บริเวณวัดพระธาตุเขี้ยวแก้ว สาธารณรัฐสังคม
นิยมประชาธิปไตยศรีลังกา   
  
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) สาํหรับการประชุมระดับผู้นาํ ด้านน้าํแห่ง
ภูมิภาคเอเชยี-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit: 2 nd APWS) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ี นายปลอดประสพ สุรัสวดี รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการระดับชาติ
เพ่ือเตรียมการจัดการประชุมระดับผู้นํา ด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบเอกสารร่างปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) ที่ผู้นําประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 
ร่วมแสดงเจตนารมณ์ โดยไม่ถือเป็นหนังสือสัญญาที่เป็นข้อผูกพันทางกฎหมายต่อประเทศใดๆ และให้แถลงร่างปฏิญญาดังกล่าว
ประกอบการประชุมระดับผู้นํา (Leaders Forum) ในวันจนัทร์ที ่20 พฤษภาคม 2556 
  2. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าว ที่ไม่ใช่สาระสําคญัหรือไม่ขัดต่อกฎหมายและ
ผลประโยชน์ของไทย มอบหมายให้ รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียม 
การจัดประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
อีกคร้ัง 
  สาระสาํคญั 
  ปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) ไม่ได้เป็นหนังสือสัญญาที่เป็นข้อผูกพันทางกฎหมายต่อประเทศ        
ใด ๆ แต่เป็นการแสดงเจตนารมณ์และแสดงออกร่วมกันว่าผู้นําของประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก เล็งเห็นความสําคัญเรื่องนํ้า 
รวมทั้งแสดงให้เห็นถึงความพยายามร่วมกันในการบริหารจัดการนํ้า ทั้งในภาวะปกติเพ่ือให้การใช้นํ้าเกิดประโยชน์สูงสุด และเป็น
ภาวะเผชิญเหตุภัยพิบัติ เพ่ือให้ทุกประเทศอยู่รอดในภาวะที่คาดเดาได้ยากอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
Change) และทุกประเทศแสดงออกถึงความเต็มใจที่ช่วยเหลือกันในยามเกิดภัยพิบัติ 
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17. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาํและลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรไทย–ลาว 
            คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ดังน้ี 
            1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล 
แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 
            2. อนุมัติในหลกัการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจใน
ประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคญั ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
            3. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
 
18. เรื่อง ขออนุมัติลงนามความตกลงว่าด้วย กรรมสิทธิ ์ การใช้ การบริหาร และการบํารุงรักษา สะพานมิตรภาพ 4                
(เชียงของ-ห้วยทราย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี  

1. การลงนามร่างความตกลงว่าด้วย กรรมสิทธ์ิ การใช้ การบริหาร และการบํารุงรักษา สะพานมิตรภาพ  4  
(เชียงของ – ห้วยทราย) ทั้งน้ี หากมีความจาํเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงดังกล่าวที่มิใช่สาระสําคัญก่อนการลงนาม  
และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยก็ให้กระทรวงคมนาคมสามารถดําเนินการได้โดยประสานกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  
กระทรวงการต่างประเทศ 

2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมาย เป็นผู้ลงนาม 
ความตกลงดังกล่าวข้างต้นฝ่ายไทย  และให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)  ใหแ้ก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผูท้ีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมาย สําหรับการลงนามดังกล่าว 
  3. ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับหมายเป็นผู้มีอํานาจลงนามมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมาธิการ 
บริหารและบํารุงรักษาสะพาน (ฝ่ายไทย) ตามนัยข้อ 4 ของร่างความตกลงดังกล่าว  
  วัตถุประสงค์และสาระสาํคญัของรา่งบนัทึกความเข้าใจฯ  

1. วัตถุประสงค์  
  เพ่ือกําหนดพ้ืนฐานทางกฎหมายที่จําเป็นเก่ียวกับกรรมสทิธ์ิ ความร่วมมือทางกฎหมาย การใช้ การบริหาร และ 
การบํารุงรักษาสะพาน  บนพ้ืนฐานของความร่วมมือ  และความเคารพในเอกราชอธิปไตย และความเสมอภาคของกันและกัน
  2. สาระสําคญัของบนัทึกความเข้าใจฯ  

(1) กรรมสิทธิส์ะพาน 
กรรมสิทธ์ิในโครงสร้างสะพานของภาคีจะแบ่งกันที่จุดก่ึงกลางสะพานข้ามแม่นํ้าโขง ซึ่งที่จุดดังกล่าวมีแผ่น

ป้ายช่ือสะพานติดต้ังแสดงไว้เป็นการถาวรทั้งสองข้างสะพาน 
(2) เขตแดน  
ข้อความท้ังหมดที่ได้ระบุไว้ในความตกลงฉบับน้ีจะไม่กระทบเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ 
(3) ความร่วมมือทางกฎหมายบนสะพาน  
ทั้งสองฝ่ายตกลงจัดต้ังคณะกรรมการความร่วมมือทางกฎหมายบนสะพานทําหน้าที่ประสานงาน 

ปรึกษาหารือ และร่วมกันพิจารณาเก่ียวกับการดําเนินการทางกฎหมายต่อเหตุการณ์ใด ๆ  ที่เกิดขึ้นบนพ้ืนที่สะพาน  
(4) การจัดต้ังองคก์รบริหารและบํารุงรักษาสะพาน  
ทั้งสองฝ่ายตกลงจัดต้ังคณะกรรมาธิการบริหารและบํารุงรักษาสะพาน เพ่ือปรึกษาหารือและตกลงวิธีการ 

บริหาร  การใช้ และการบํารุงรักษาสะพาน และจัดต้ังหน่วยบํารุงรักษาสะพาน เพ่ือร่วมมือและประสานงานในการบริหาร การใช้ 
และการบํารุงรักษาสะพานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ  

(5) การรักษาความปลอดภัย  
คณะกรรมาธิการบริหารและบํารุงรักษาสะพานจะร่วมกันดําเนินมาตรการที่จําเป็นเพ่ือคุ้มครองรักษา 

สะพานไม่ให้ถกูทําลายหรือเสียหาย 
(6) การบริหารและบํารงุรักษาสะพาน  
ทั้งสองฝ่ายจะรับผิดชอบร่วมกันในการบริหาร การบํารุงรักษา และการซ่อมแซมสะพาน และส่วนประกอบ

ของสะพาน และร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการดําเนินการดังกล่าวฝ่ายละคร่ึงหน่ึง   
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(7) ค่าผ่านสะพาน  
คณะกรรมาธิการและบํารุงรักษาสะพานจะร่วมกันกําหนดอัตราค่าผ่านสะพาน โดยให้เก็บในอัตราที่เท่ากัน  

และให้เก็บเพียงคร้ังเดียวจากผู้ใช้สะพานแต่ละคร้ังในฝั่งขาออก  
(8) การปรับปรุงระเบียบการผ่านแดน  
ทั้งสองฝ่ายจะกําหนดระเบียบการผ่านแดนให้กระชับ สะดวกและรวดเร็ว โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายและ 

ระเบียบข้อบังคับของแต่ละประเทศ  
(9) การผ่านสะพานของผู้ที่เก่ียวข้องกับการบรหิารและการบํารุงรักษาสะพาน 
สมาชิกของคณะกรรมาธิการบริหารและบํารุงรักษาสะพาน  และหน่วยบํารุงรักษาสะพาน  รวมถึงลูกจ้าง   

ที่ปรึกษา และผู้ที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนยานพาหนะและเคร่ืองมืออุปกรณ์ของบุคคลดังกล่าว จะได้รับการอนุญาตและการ
อํานวยความสะดวกในการเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในบริเวณสะพาน  ตามแผนงานที่ทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกัน 

(10) ระบบการจราจร  
การจราจรบนสะพานมิตรภาพ 4 ให้เดินรถบนช่องทางด้านขวาของสะพาน โดยมีจุดเปลี่ยนช่องทางเดินรถ 

อยู่ทางฝั่งไทย 
 
19. เรื่อง ขอความเห็นชอบเอกสารผลการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเก่ียวกับการพัฒนาแนว
พื้นทีเ่ศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ครั้งที ่2 
            คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ ดังน้ี 
            1. เห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงการประชุมระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับการพัฒนา
แนวพ้ืนที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ครั้งที่ 2 และร่างถอ้ยแถลงสะหวันนะเขตว่าด้วยการตรวจสอบพร้อมกันของหน่วยงานที่
เก่ียวข้องและการตรวจสอบสินค้าเพียงคร้ังเดียวที่จุดผ่านแดน แดนสะหวัน-ลาวบาว และจุดผ่านแดนสะหวันนะเขต-มุกดาหาร 
            2. อนุมัติใหผู้้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างถ้อยแถลงทั้ง 2 
ฉบับข้างต้น 
            3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย โดยกระทรวงการ
ต่างประเทศจะเจรจาให้อยู่บนพ้ืนฐานที่หน่วยงานที่เก่ียวข้องของไทยสามารถปฏิบัติได้ และมีกฎหมายภายในรองรับ ให้กระทรวง
การต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
 

แต่งต้ัง 
20. เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภท
วิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังน้ี  
  1. นางสาวสุดสวาท เลาหวินิจ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรศาสตร์ 
กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคณุวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) 
กลุ่มงานอายุรศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ต้ังแต่วันที่ 14 กันยายน 2555  
   2. นายสมชัย ชัยศุภมงคลลาภ ผู้อํานวยการสถาบันทันตกรรม (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (ทันตแพทย์) ระดับสูง) 
กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านทันตกรรม กลุม่งานศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซลิโลเฟเซียล             
กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ ต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2555  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

2. แต่งต้ังกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ เป็นกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เสนอ  
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3. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. นายสุเทพ ชิตยวงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 

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