
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/56952160             วันท่ี  24  กรกฎาคม  2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม 
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรไีด้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์  ดังน้ี 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
   วาระที่ 1 เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ระสบอุทกภัยและดินถล่ม และใบไม้ 
และแห้งติดคาก่ิงยอด ปี 2554 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ 
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เรื่อง 
ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่ม และใบไหม้และแห้งติดคากิ่งยอด ปี 2554  
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ  
เสนอ ดังน้ี 
  1.เห็นชอบในหลักการเรื่องขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลน
ถล่ม และใบไหม้และแห้งติดคากิ่งยอด ปี 2554 
  2. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดําเนินการสอบสวนทางวินัยข้าราชการ
ผู้รับผิดชอบเร่ืองการสํารวจการขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยของเกษตรกรผู้ประสบภัยและดินโคลนถล่ม  
ปี 2554 สําหรบัการดําเนินการขอรับความช่วยเหลือระยะต่อไป หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องเร่งรัดการดําเนินการ
สํารวจความเสียหายและขอรบัความช่วยเหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 3 เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารบัรองการปฏิบัติงานของ 
องค์การมหาชนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 

สาระสาํคญั คอืคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอดังน้ี 
1. รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การ 

มหาชน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตามมติ ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่  
27 มีนาคม 2556)  

2. เห็นชอบแผนการพัฒนาและปรับปรุงสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา  
(องค์การมหาชน)  (สคพ.) และความเห็นของ ก.พ.ร.  เก่ียวกับการกําหนดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงาน
และการบริหารจัดการในภารกิจที่อาจมีความซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน  (ตามมติ ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 
3/2556  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556)  
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  สาระสําคัญของเรื่อง  
  สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า 
  1. องค์การมหาชนที่เข้าสู่ระบบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555              
มีจํานวน 29 แห่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 องค์การมหาชนมีพัฒนาการของการดําเนินงานที่ดีขึ้น สามารถ
คัดเลือกตัวอย่างที่ดีของการดําเนินงานในแต่ละมิติ โดยพิจารณาจากคุณภาพของผลงานตามตัวช้ีวัดได้ ดังนี้  

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน องค์การมหาชนท่ีได้รับการคัดเลือกเป็นตัวอย่าง
ท่ีดี 

             (Best practice) 
มิติท่ี 1 : มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 
 ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์การจัดต้ัง  

อํานาจหน้าท่ี  และงานท่ีองค์การมหาชนได้รับมอบหมาย
เพ่ิมเติมจากรัฐบาล 

 เน้นการประเมินผลลัพธ์มากกว่าผลผลิต 
 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ 
 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ 
 สํานักงานสง่เสริมการจัดประชุมและ

นิทรรศการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง   

มิติท่ี 2 : มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
 ประเมินการตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของ

ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ 

 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง  

มิติท่ี 3 : มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน 
 ประเมินผลความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในการบริหาร 

และใช้งบประมาณรวมถึงทรัพยากรทางการเงินอ่ืน ให้สร้าง
ผลผลิตและผลลัพธ์สูงสุด ตามหลักการองค์การมหาชนเป็น
หน่วยงานท่ีได้รับงบอุดหนุนจากรัฐเพ่ือให้บริการโดยไม่มุ่งเน้น
การแสวงหากําไรเป็นหลัก 

 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในโดยมุ่งพิจารณา
กระบวนการภายในท่ีจะช่วยนําเสนอคุณค่าให้ผู้ใช้บริการหรือ
กลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร       พึงพอใจ  

 

 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง  
 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

มิติท่ี 4 : มิติด้านตัวชี้วัดร่วม  “ระดับการพัฒนาด้านการกํากับ
ดูแลและการพัฒนาองค์การ โดยตัวชี้วัดร่วม“ระดับการพัฒนา
ด้านการกํากับดูแลกิจการ”  
 ประเมินความสามารถในการบริหารงานตามหลัก 

ธร รมา ภิบาลและการกํ า กั บ ดู แลตน เอ งที่ ดี  รวม ถึ ง
ความสามารถในการก้าวสู่อนาคตหรือการเตรียมพร้อมบริหาร
การเปลี่ยนแปลง เพ่ือสนับสนุนให้องค์การมหาชนมีระบบการ
บริหารจัดการท่ีดี  มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มี
ความโปร่งใสในการปฏิบั ติงาน และการปฏิบั ติตามมติ
คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2552 เร่ืองแนวทาง
การบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน 

 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการองค์การมหาชนต้องมี
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อประโยชน์สูงสุดแก่ ผู้มีส่วน
ได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงการประเมินการพัฒนา
องค์กรในระยะยาว 

 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ

สารสนเทศ 
 องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการ

ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  
 สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง  
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2. แผนการพัฒนาและปรับปรุงสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การ

มหาชน)  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 จะมุ่งเน้นพัฒนาการจัดการศึกษาอบรมและการให้การสนับสนุนการ
ค้นคว้าวิจัยแก่บุคลากรของประเทศต่าง ๆ  โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน  
การคลัง การลงทุน การพัฒนา และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้บุคลากรเหล่าน้ันสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับกระแสโลกาภิวัฒน์ และแนวทางการเปิดเสรีทางการค้าต่างๆ  รวมถึงการให้
ความช่วยเหลือแก่ประเทศกําลังพัฒนา โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเพ่ือสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถใน
การกําหนดนโยบาย ด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสมร่วมกัน และการกําหนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับ
นโยบายดังกล่าวได้  และยังส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค  และสร้างความ
เป็นเอกภาพโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ โดยจะเป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจการเสริม
ศักยภาพต่าง ๆ   ร่วมกับสํานักงานเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนาและองค์กรอ่ืน ๆ ที่
เก่ียวข้อง สคพ.  จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน การพัฒนาองค์การมุ่งเน้น 4 มิติ ประกอบด้วย  
1) มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 2) มิติด้านคุณภาพการให้บรกิาร 3) มิติด้านประสิทธิภาพของการ
ปฏิบัติงาน และ 4) มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร   
 3. ตัวช้ีวัด สคพ. ต้องนําตัวช้ีวัดต่างๆ ในแผนการพัฒนาฯ มาพิจารณาเป็นตัวช้ีวัดตาม 
คํารับรองการปฏิบัติงานของ สคพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559  โดยจะต้องปรับปรุงตัวช้ีวัดให้ม ี
ความท้าทาย ทันสมัย และเหมาะสมตามระยะเวลาที่ผ่านไป โดยให้สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานดังกล่าว และจะต้องบริหารจัดการภารกิจที่อาจมีความซ้ําซ้อนกับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น การวิจยัต่าง ๆ โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ร่วมมือ” เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 4 เรื่อง ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตกรณกีารใชน้โยบายราคาเพื่อแก้ปัญหา 
สินค้าเกษตรทีเ่น่าเสียเร็วสาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลัน่กรองเรื่อง
เสนอ 

สาระสาํคญั คอืคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ 
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556  
ตามท่ี รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเสนอ ดังน้ี 
  1.  รับทราบข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต กรณีการใช้นโยบายราคาเพ่ือแก้ปัญหาสินค้า
เกษตรที่เน่าเสียเร็วตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ 
  2.  มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการกํากับดูแลสินค้าเกษตรร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
รับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และความเห็นของส่วนราชการที่เก่ียวข้องไปพิจารณาดําเนินการ  
และเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  3.  ในระหว่างน้ีหากมีความจําเป็นต้องดําเนินโครงการยกระดับราคาสินค้าเกษตร ให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการด้วยความรอบคอบและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ตามข้อ 1 
  4.  มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่กํากับดูแลองค์การคลังสินคา้ดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานองค์การคลังสินค้าถูกกล่าวหาร้องเรียนว่า ร่วมกันทุจริตในโครงการแก้ไข 
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ปัญหาราคาหอมแดง ฤดูการผลิตปี 2554/2555 ในจังหวัดศรีสะเกษ และหากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ถูก
กล่าวหาร้องเรียนให้ดําเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจัง แล้วรายงานผลการดําเนินการให้คณะรัฐมนตรี
ทราบโดยเร็วและอย่างต่อเน่ือง   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 วาระที่ 5 เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความม่ันคงและ
ปลอดภัยของประชาชน ประจําเดือนพฤษภาคม 2556 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการที่ผ่านมาของการดําเนินการ 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและ
ปลอดภัยของประชาชน ประจําเดือนพฤษภาคม 2556  ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
(นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล) ในขณะน้ัน ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 281/2555 เรื่อง มอบหมายให้
รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรีติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ตามที่
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอ   
 สาระสาํคญัของเร่ือง  
 สลน. รายงานว่า  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล) 
ในขณะนั้น เสนอว่า หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้าน
ความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน ประจําเดือนพฤษภาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย   
2. กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”  
3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง  
4.  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่  
5.  เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที ่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
6.  เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 
7.  เร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและ 
8.  สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์ 

และการผลิตสนิค้าในท้องถิ่น (OTOP และ SME 
9.  เร่งรัดและผลกัดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  วาระที่ 7 เรื่อง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอดังน้ี  
   1. เห็นชอบการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน
ทั้งสิ้น 56,667.1 ล้านบาท มรีายการผูกพันงบประมาณ 7 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,343.1 ล้านบาท เป็น
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 201.6 ล้านบาท และผกูพันงบประมาณปีต่อ ๆ 
ไป จํานวน 1,141.5 ล้านบาท  
   2. มอบหมายให้สํานักงบประมาณนําเรื่องการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อ 1. แล้ว เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
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พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอน
ต่อไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  สํานักบริหารกลาง และสาํนกัแผนงานและโครงการพเิศษ 

วาระที่ 9 เรื่อง  ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพือ่แก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจใน 
ภูมิภาค ครั้งที ่4/2556 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  เสนอ  ดังน้ี   

1. รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  
ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.   เห็นชอบตามมติที่ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
ครั้งที่ 4/2556 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการตามมติที่
ประชุมตามข้อ 2 รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติต่อไป 
                    สาระสาํคญัของเรื่อง 

สศช. รายงานผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 
4/2556 ซึ่งได้มีการพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย สรุปสาระสําคญัได้ ดังน้ี 

หัวข้อที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
                    หัวข้อที่ 1. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน (เสนอโดย กกร.) 

           1.1 ข้อเสนอ  
             1)  ขอให้สนับสนุนโครงการ “พัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงโคนมและนมอินทรีย์
ครบวงจร” ประกอบด้วย การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าเนเปียร์ การจัดต้ังโรงงานผลิตอาหารสัตว์สําหรับ 
โคนม และการจัดต้ังศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมสู่อินโดจีน เพ่ือการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์นมโคสดที่ครบ
วงจรต้ังแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า และปลายนํ้า 
             2)  ขอให้พิจารณาทบทวนประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย “ใหใ้ช้บังคับผังเมือง
รวม” โดย (1) ขอให้ยกเลิกพ้ืนที่สีเขยีวในผังเมืองรวมพระนครศรีอยุธยา ช่วงบ้านกรด-คลองข้าวเม่า ทั้งฝั่งซ้ายและ
ฝั่งขวาของถนนสายเอเชีย โดยใหข้ยายสขีองผังเมืองเหลืองและสม้ตามผังเมืองเดิม และขอยกเลกิข้อห้ามการสรา้ง
อาคารขนาดใหญ่ในผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2552 ทุกส ี(เหลือง, ส้ม, แดง) และ (2) ขอให้ 
ปรับปรุงแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี ตามประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี  
พ.ศ. 2554 ให้มีความสอดคลอ้งกับสภาพการใช้ประโยชน์ทีดิ่นในปัจจุบัน และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้แล้วเสรจ็ภายใน 6 เดือน 
              3) ขอให้สนับสนุนโครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการเกษตร – Agro 
Industry Commodity (Model: ข้าว) โดย (1) จัดทํากฎหมายเพ่ือรองรับการรวมกลุ่มของเกษตรกรและการ
จัดรูปที่ดินใหม ่(2) สนับสนุนเงินทุนขั้นต้น โดยให้เงินกู้ยืมผ่านธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.) แก่กลุม่เกษตรกรเพ่ือดําเนินโครงการ กลุ่มละประมาณ 25-30 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบ้ียเป็น
ระยะเวลา 3-5 ปี เพ่ือซื้อเคร่ืองจักรกลการเกษตร สร้างโรงอบข้าว ไซโลเก็บข้าวและโรงสีข้าวชุมชน และ (3) 
สนับสนุนและให้ความรู้เกษตรกรเก่ียวกับการจัดการและดูแลมาตรฐานการผลิตข้าว การทําการตลาดของ
ข้าวสารที่เน้นเอกลักษณ์ของข้าวท้องถิ่น รวมถึงการพัฒนาและอนุรักษ์พันธ์ุข้าวพ้ืนถิ่น 
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           1.2 มติที่ประชุม 
             1)  มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นมรบัไปพิจารณาในรายละเอียดของความคุ้มค่าและความเหมาะสมของโครงการพัฒนานวัตกรรมการ
เลี้ยงโคนมและนมอินทรีย์ครบวงจร โดยเฉพาะรูปแบบและกลไกการบริหารจัดการที่ไม่เป็นต่อภาระงบประมาณของ
รัฐในอนาคต รวมท้ังให้พิจารณาความเช่ือมโยงกับกลไกดําเนินงานที่มีอยู่ในพ้ืนที่ด้วย 
             2)   มอบหมายใหก้ระทรวงมหาดไทย รับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวง
วัฒนธรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ และภาคเอกชน เพ่ือปรับปรุงประกาศ
กฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรีตามข้ันตอนต่อไป 
             3)  มอบหมายใหส้ภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รับไปจัดทํารายละเอียดคําร้อง
พร้อมเหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพ่ือประกอบการ
ปรับปรุงผังเมืองรวมพระนครศรีอยุธยาต่อไป และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาเร่งรดัขั้นตอน
การปรับปรุงประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีตาม พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 
ใหแ้ล้วเสร็จโดยเร็ว 
             4) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้และ 
ความเหมาะสมของโครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการเกษตรตามท่ีภาคเอกชนเสนอ รวมทั้งรูปแบบ 
การบริหารจัดการของโครงการอย่างย่ังยืน และความเช่ือมโยงกลไกดําเนินการที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 
 หัวข้อที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (เสนอโดย กกร.) 
          3.1 ข้อเสนอ 
            1) ขอให้ดําเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายนํ้าและสถานีสูบนํ้า 
คลองบางบัวทอง ตําบลท่าอิฐ ตําบลอ้อมเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
            2) ขอให้พัฒนาเส้นทางขนส่งทางนํ้าในแม่นํ้าป่าสกั (อําเภอเสาไห้-อําเภอ 
นครหลวง) โดย (1) เร่งดําเนินการสร้างเข่ือนทั้ง 12 แห่ง ใน อําเภอท่าเรือ และ อําเภอนครหลวง และขุดลอก
ลํานํ้า ให้แล้วเสร็จภายในปี 2560 (2) พัฒนาเส้นทางคมนาคมในแม่นํ้าป่าสักบริเวณเหนือ อําเภอท่าเรือ  
ถึงบางปะอิน ถึงอําเภอเสาไห้ (3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขนส่งทางนํ้าให้ครบทั้งระบบ (4) 
บูรณาการโครงการป้องกันนํ้าท่วมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการผันนํ้าในพ้ืนที่ต่างๆ เข้ากับ
โครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในแม่นํ้าป่าสัก และ (5) ผลักดันให้ผู้เก่ียวข้องจัดทําแผนรองรับผลกระทบ และ 
จัดทําโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการต่อชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาท่าเรือและ
ขนส่งทางนํ้าจากชุมชนริมฝั่งแม่นํ้า 
       3.2 มติที่ประชุม 
         1) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาในรายละเอียด 
ของโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําและสถานีสูบนํ้าคลองบางบัวทอง และเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
จัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามข้อเสนอของภาคเอกชนต่อไป ทั้งน้ี  
ในการดําเนินการต้องทําความเข้าใจกับประชาชนและให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลโครงการอย่างกล้ชิด 
         2) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นและข้อเสนอแนะของ
ภาคเอกชนไปประกอบการพิจารณาโครงการศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งพังใน 
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แม่นํ้าป่าสัก และการพิจารณาจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและการปรับปรุงโครงสร้าง 
พ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางนํ้าได้ตามเป้าหมาย 

หัวข้อที่ 5. เรื่องอ่ืนๆ  ดังน้ี (เสนอโดย สทท./กกร.)   
            หัวข้อที่ 5.2 แนวทางการรณรงค์เพ่ือดําเนินการด้านการใช้แรงงานเด็กและ 
การใช้แรงงานบังคับ(ตามรายงานกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา เก่ียวกับสถานการณ์การใช้แรงงานเด็ก 
และการใช้แรงงานบังคับ) 

1) ข้อเสนอ 
ขอให้พิจารณาแนวทางการรณรงค์เพ่ือดําเนินการด้าน 

การใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับ (ตามรายงานกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา เก่ียวกับสถานการณ์
การใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับ) ประกอบด้วย (1) ควรบังคับใช้กฎหมายด้านการใช้แรงงานเด็กและ
การใช้แรงงานบังคับอย่างจริงจัง (2) ควรกําหนดให้มีศูนย์กลางหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลเรื่องการใช้แรงงาน
เด็กและการใช้แรงงานบังคับที่ชัดเจนเพียงแห่งเดียว (3) ควรกําหนดขั้นตอนในการว่าจ้างแรงงานต่างด้าว 
ในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมให้ชัดเจน (4) ควรเร่งรัดประชาสัมพันธ์และรณรงค์เรื่องการใช้แรงงานเด็กและ
การใช้แรงงานบังคบัที่ถูกต้อง มีกระบวนการตรวจสอบและประเมินผล รวมท้ังการออกหนังสือรับรองให้แก่
สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย และ (5) ขอให้กระทรวงแรงงานจัดต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางาน 
เพ่ือติดตามและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับร่วมกับหน่วยงานเอกชนที่เก่ียวข้อง 

2) มติที่ประชุม 
                                มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ
กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประชาสัมพันธ์ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับไป
พิจารณาหาแนวทางและมาตรการป้องกันและแก้ไขร่วมกัน โดยใช้กลไกต่างๆ ที่มีอยู่ให้สามารถดําเนินงานได้
อย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม ตลอดจนเผยแพร่แนวปฏิบัติด้านการใช้แรงงานที่ดีเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ
อุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไป 
 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

ข้อที่ 11 ข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจังหวัดนครนายก ในการประชุมคณะรัฐมนตร ี
นอกสถานท่ี ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2556   

สาระสําคัญ คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดําเนินการ 
ได้ทันทีจํานวน 4 โครงการ วงเงินรวม 100 ล้านบาท ตามท่ีจังหวัดนครนายก เสนอ โดยให้หน่วยงานเจ้าของ 
โครงการเร่งจัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดส่ง
ให้สํานักงบประมาณ (สงป.) ภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือ สงป. พิจารณาวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม โดยใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็นต่อไป ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ 
  สาระสําคัญของแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันทีที่จังหวัด
นครนายกขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 4 โครงการ วงเงิน 
100 ล้านบาท ประกอบด้วย 
  1. โครงการภายใต้แผนงานบริการและปรับปรุงทัศนียภาพ จํานวน 2 โครงการ วงเงิน  
40 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความร่มรื่นบริเวณสันเขื่อนขุนด่านฯ วงเงิน  
20 ล้านบาท (โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล กรมชลประทาน) และ 2) โครงการ 
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ก่อสร้างอาคารชมวิวและทัศนียภาพอ่างเก็บนํ้าเขื่อนขุนด่านฯ และสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน 20 ล้านบาท 
(โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล กรมชลประทาน) 
  2. โครงการภายใต้แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบริการและอํานวยความสะดวก
ทางการท่องเที่ยว จํานวน 2 โครงการ วงเงิน 60 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้ 
เชิงปฏิบัติการทางวิศวกรรมแหล่งนํ้าและเทคโนโลยีการสร้างเข่ือน วงเงิน 22 ล้านบาท (โครงการส่งนํ้าและ
บํารุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล กรมชลประทาน) และ 2) โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริการ  
ในการท่องเที่ยวหัวงานเขื่อนขุนด่านฯ วงเงิน 38 ล้านบาท (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก 
กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านต่างประเทศ 
วาระที่ 20 ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณ 

รัฐโมซัมบิก และสาธารณรัฐแทนซาเนียว่าด้วยความร่วมมือด้านความม่ันคงทางอาหาร ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค 

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทย 
กับสาธารณรัฐโมซัมบิก และสาธารณรัฐแทนซาเนียว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร ผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําและเห็นชอบบันทึกความเข้าใจ ดังน้ี 
     1.1 บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
โมซัมบิกว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร ผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค 
     1.2 บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
แทนซาเนียว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร ผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค 
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ลงนามเอกสาร 
  3. หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ โดย
ถ้อยคําดังกล่าวสอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของประเทศไทย ก็ขอให้กระทรวงการต่างประเทศ
สามารถพิจารณาดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 
  4. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งประเทศคู่ภาคีเพ่ือให้บันทึกความเข้าใจ ฯ มีผลใช้
บังคับ ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการภายในที่เก่ียวข้อง 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 22 การลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการคา้และเศรษฐกิจระหว่าง 
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐโมซัมบิก   

สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอดังน้ี  
   1. อนุมัติการจัดทําและเห็นชอบข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจ 
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐโมซัมบิก ที่ พณ. เสนอ   
   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามข้อตกลงดังกล่าว  
  3. หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคําของร่างข้อตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ โดยถ้อยคํา
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของประเทศไทย ให้ พณ. สามารถพิจารณาดําเนินการได้โดย 
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ไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรอีีกคร้ัง  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  ร่างข้อตกลงฯ ของ พณ. มีสาระสําคัญครอบคลุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ 
ประกอบด้วย  
   1. การอํานวยความสะดวกและการส่งเสริมทางการค้าและการลงทุน  
   2. การส่งเสริมการลงทุนร่วมระหว่างภาคเอกชนสองฝ่าย  
  3. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่สองฝ่ายมีศักยภาพ อาทิ เกษตร ป่าไม้ ประมง ปศุสัตว์             
อัญมณี และเครื่องประดับ แร่ธาตุ และพลังงาน เป็นต้น      

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 23 รา่งถ้อยแถลงร่วมไทย-โมซัมบิกในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิกอย่าง 
เป็นทางการของนายกรัฐมนตรี   

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
   1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมไทย-โมซัมบิกในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐ
โมซัมบิกอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี  
    2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนที่ไมใ่ช่สาระสําคัญและไม่
ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยก่อนมกีารประกาศถ้อยแถลงร่วมดังกล่าว ให้กระทรวงการต่างประเทศ
สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง   
   สาระสาํคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมฯ สําหรับการเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิก 
  เอกสารร่างถ้อยแถลงร่วมฯ มีสาระสําคัญเพ่ือเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมและแสดงความ
มุ่งมั่นของรัฐบาลไทยและรฐับาลโมซัมบิกในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ ความร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะการเห็นชอบให้ทั้งสองประเทศเป็นประตูของแต่ละภูมิภาค
ระหว่างกัน การส่งเสริมและเพ่ิมพูนการลงทุนของไทยในโมซัมบิกในสาขาพลังงาน ก่อสร้าง เหมืองแร่ อัญมณี 
อาหาร และประมง รวมทั้ง การแสดงความพร้อมของไทยที่จะขยายความร่วมมือทางวิชาการกับโมซัมบิกใน 
สาขาที่ไทยมีความเช่ียวชาญ อาทิ เกษตรกรรม สาธารณสขุ การแปรรูปอาหาร การท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจ
ขนาดกลางและย่อม นอกจากน้ัน ทั้งสองฝา่ยยังได้แสดงความพร้อมที่จะมีความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและ
ระดับพหุภาคีในด้านต่าง ๆ ที่ทั้งสองประเทศ จะให้ความสาํคัญและพัฒนาความร่วมมือกันต่อไป ได้แก่ ความ 
ร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ ความร่วมมอืด้านการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง การสนับสนุนของโมซัมบิกต่อแนวคิดเรื่อง “ความริเริ่มไทย-แอฟริกา” เพ่ือส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและแอฟริกา  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 24 ขออนุมัติจัดทําความตกลงและบนัทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทย 
กับสาธารณรัฐโมซัมบิกและสาธารณรัฐยูกันดา 
 สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  
 1. อนุมัติการจัดทําและเห็นชอบความตกลงและบันทึกความเข้าใจ ดังน้ี  
                        1.1  ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก 
ว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ 

1.2  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร  การค้าและการ 
ลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตรระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐยูกันดา 
 

/2. อนุมัติ... 
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2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายเป็นผู้ลงนามเอกสารตามข้อ 1. 

3. หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคําของร่างความตกลงฯ และบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที ่
ไม่ใช่สาระสําคญั โดยถ้อยคําดังกล่าวสอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของประเทศไทย ให้กระทรวง 
การต่างประเทศสามารถพิจารณาดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

  ด้านแต่งต้ัง 
  วาระที่ 26 เรือ่ง แต่งต้ัง 
 ข้อที่ 8 การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปต.) 
  สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่178/2556 เรือ่ง 
ปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการขบัเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  
   ตามท่ีได้มีคําสัง่สํานักนายกรัฐมนตรีที ่307/2555 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือให้เป็น
กลไกระดับสูง ทําหน้าที่ในการสั่งการ อํานวยการ กํากับ ติดตาม ประสานการขับเคลื่อนให้เกิดเอกภาพและ
บูรณาการในการทํางานร่วมกันของทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ น้ัน  
  โดยที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ใหร้ัฐมนตรีพ้นจากความ
เป็นรัฐมนตรีและแต่งต้ังรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงให้
ยกเลิกองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่307/2555 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
    “1. องค์ประกอบ   
    1.1  นายกรัฐมนตรี       ประธานกรรมการ  
   1.2  รองนายกรัฐมนตรี        รองประธานกรรมการ 
        (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก)   
    1.3  รองนายกรัฐมนตรี      รองประธานกรรมการ  
         (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล)      
     1.4  รองนายกรัฐมนตร ี     รองประธานกรรมการ  
         (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)       
     1.5  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน   รองประธานกรรมการ  
   1.6  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม     กรรมการ  
   1.7  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ    กรรมการ  
   1.8  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม    กรรมการ  
         และความมั่นคงของมนุษย์       
    1.9  รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กรรมการ  
   1.10 รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม     กรรมการ  

/1.11 รัฐมนตรี... 
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วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ 1 ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่ม และใบไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และแห้งติดคาก่ิงยอด ปี 2554

3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานของ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

องค์การมหาชนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

4 รายงานสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มหาดไทย

5 การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปลอดภัยของประชาชน ประจําเดือนพฤษภาคม 2556

7 การเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี โดย สํานักบรหิารกลาง

งบประมาณ พ.ศ. 2557 และสํานักแผนงานและโครงการพิเศษ

9 ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครั้งท่ี 4/2556

11 ข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจังหวัดนครนายก ในการประชุม

คณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันท่ี 30-31 มีนาคม 2556

ต่างประเทศ 20 ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โมซัมบิกและสาธารณรัฐแทนซาเนียว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทาง

อาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคและบริโภค

22 การลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐโมซัมบิก

23 ร่างถ้อยแถลงร่วมไทย-โมซัมบิก ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี

24 ขออนุมัติจัดทําความตกลงและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กับสาธารณรัฐโมซัมบิกและสาธารณรัฐยูกันดา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แต่งต้ัง 26 การแต่งตั้ง

ข้อท่ี 8 การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบาย

และยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปต.)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 19 กรกฎาคม 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                     วันที่  19  กรกฎาคม 2556  
  
  วันน้ี (19 กรกฎาคม 2556)  เมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 9 อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ              
นอกสถานที ่ครั้งที่ 4/2556  
 จากน้ัน นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                
หิมะทองคํา  ร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

เศรษฐกิจ 
 
 1.  เรื่อง  ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่ม และใบไม้และแห้ง
   ติดคากิ่งยอด ปี 2554 
  2.   เรื่อง   รายงานสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของกระทรวงมหาดไทย  
  3.  เรื่อง   รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การ 

   มหาชนประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 4.  เรื่อง  ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตกรณีการใช้นโยบายราคาเพ่ือแก้ปัญหาสินค้า 
   เกษตรที่เน่าเสียเร็ว 
  5.   เรื่อง  การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและปลอดภัยของ
      ประชาชน ประจําเดือนพฤษภาคม 2556 
  6.   เรื่อง  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อําเภอทับสะแก จังหวัด
     ประจวบคีรีขันธ์  
 7.  เรื่อง  การเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
   พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
 8.  เรื่อง  การคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบ  
 9.  เรื่อง  ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  
   ครั้งที่ 4/2556 
 10.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  
 11.  เรื่อง  ข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจังหวัดนครนายก ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอก
   สถานที่ ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2556 
 12.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขาย สะพานเคร่ืองหนุนมั่นขนาดหนัก ใน
   ฐานะผู้แทนรัฐบาลไทย 
 

ต่างประเทศ 
  13.  เรื่อง   การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
      สาธารณรัฐสโลวีเนียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและ 
      ราชการ 
 14.  เรื่อง  การขยายขอบเขตความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมเติม 3 
   ประเทศ  
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 15.  เรื่อง   การแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา 
 16.   เรื่อง    ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการอุทยานแห่งชาติ
      และสัตว์ป่าระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐบาล 
      แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวภายใต้
      รัฐบาลแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย 
 17. เรื่อง    ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่ง
      ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรธรณีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกว่าด้วย 
      ความร่วมมือด้านนํ้ามันและก๊าซธรรมชาติและการพัฒนา (Memorandum of  
      Understanding Between the Ministry of Energy the Kingdom of  
      Thailand and the Ministry of Mineral Resources of the Republic of  
      Mozambique on Cooperation in field of Oil and Gas and   
      Development) 
 18.  เรื่อง   การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับ
     โมซัมบิก 
 19.   เรื่อง  การเสนอร่างความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่ง
     ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียเพ่ือดําเนินการลงนาม
     และดําเนินการให้มีผลใช้บังคับ 
 20.  เรื่อง   ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐ 
     โมซัมบิกและสาธารณรัฐแทนซาเนียว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร 
     ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค 
 21.  เรื่อง   การขออนุมัติจดัทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้าน  
     ธรณีวิทยาและทรัพยากรแรร่ะหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ภายใต้รฐับาลไทยกับกระทรวงพลังงานและแร่ภายใต้รฐับาลสหสาธารณรัฐ  
     แทนซาเนีย 
 22.  เรื่อง  การลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่าง 
     ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐโมซัมบิก 
 23. เรื่อง   ร่างถ้อยแถลงร่วมไทย-โมซัมบิกในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิกอย่างเป็น
      ทางการของนายกรัฐมนตร ี
 24.  เรื่อง    ขออนุมัติจัดทําความตกลงและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ 
      สาธารณรัฐโมซัมบิกและสาธารณรัฐยูกันดา 
 25.  เรื่อง    ขออนุมัติจัดทําความตกลงและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
      ระหว่างไทยกับโมซัมบิก ไทยกับแทนซาเนยี  และไทยกับยูกันดา 

แต่งต้ัง 
  26.   เรื่อง  แต่งต้ัง  
   1.  แต่งต้ังรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
    ภาคราชการ  
   2.  แต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง)  
    (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
   3.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร 
    สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  
    4.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
    5.  แต่งต้ังผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
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   6.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร 
    โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์  
   7.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
   8.  การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ 
    การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปต.)  
   9.  แก้ไขเพ่ิมเติมคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่154/2554 เรื่องยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
    เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ และปรับปรุงการจัดต้ังศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน 
    เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 
 

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

 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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เศรษฐกิจ 

 
1. เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่ม และใบไม้และแห้งติดคาก่ิงยอด ปี 2554 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมคร้ังที่ 9/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยและดินถล่ม และใบไหม้และแห้งติดคาก่ิงยอด ปี 2554 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ตามท่ีรองนายกรัฐมมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ ดังน้ี 
  1.เห็นชอบในหลักการเรื่องขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยและดินโคลนถล่ม 
และใบไหม้และแห้งติดคากิ่งยอด ปี 2554 
  2. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดําเนินการสอบสวนทางวินัยข้าราชการผู้รับผิดชอบ
เรื่องการสํารวจการขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนเกิดภัยของเกษตรกรผู้ประสบภัยและดินโคลนถล่ม ปี 2554 สําหรับการ
ดําเนินการขอรับความช่วยเหลือระยะต่อไป หน่วยงานที่เก่ียวข้องต้องเร่งรัดการดําเนินการสํารวจความเสียหายและ
ขอรับความช่วยเหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
 
2. เรื่อง  รายงานสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ของกระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้  ของ
กระทรวงมหาดไทย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  มท. รายงานว่า  

1. ได้ดําเนินการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
พ.ศ. 2555 – 2557 ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และวิสัยทัศน์ของนโยบาย  โดยได้จัดประชุมรับ
ฟังความคิดเห็นจากข้าราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นําศาสนาอิสลามในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ประกอบ
กับข้อเสนอแนะของผู้ว่าราชจังหวัด  ปลัดจังหวัด  และนายอําเภอทุกคนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปว่าการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องให้ความสําคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ  โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติ ตลอดจน
วิธีคิดในการทํางาน ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วม ของผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายบนพ้ืนฐานของความไว้ใจ และการให้
เกียรติเพ่ือสร้างบรรยากาศของการยอมรับ และเห็นคุณค่าของกระบวนการมีส่วนร่วมเสริมสร้างสันติภาพอย่าง
สร้างสรรค์ ปราศจากเง่ือนไขของการใช้ความรุนแรงภายใต้แนวคิด ดังน้ี  

1.1  ให้ประชาชนในหมู่บ้านเกิดความรู้สึกว่าปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาของ 
ทุกคน เพราะสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นน้ันได้สร้างความเสียหายและส่งผลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้านด้วย  

1.2  ให้ทุกหน่วยงานของ มท. ใช้กระบวนการต่าง ๆ  แก้ไขปัญหาที่รากเหง้าของความ 
ขัดแย้ง คือ ความบาดหมางชิงชังระหว่างคนต่างชาติพันธ์ุ ศาสนา และภาษา  

1.3  การกระตุ้น เชิญชวน ให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา หาก 
วางเฉยไม่ให้ความร่วมมือก็จะได้รับผลกระทบจากความเสียหายที่เกิดขึ้น  

1.4  กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ริเริ่มการแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์ปราศจากการใช้ความ 
รุนแรง  โดยมีกํานัน  ผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าภาพหลัก  หรือศูนย์กลางประสานความร่วมมือกับผู้นํากลุ่มต่าง ๆ  และ
ประชาชนในหมู่บ้านร่วมกันแก้ไขปัญหา 

2. “เพ่ือให้หมู่บ้านมีความปลอดภัย ปราศจากเง่ือนไขของการใช้ความรุนแรง มีสภาวะแวดล้อม 
ที่พร้อมและเอ้ือต่อการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติ  ทุกภาคส่วนในหมู่บ้านมีความเข้าใจ ไว้วางใจ และ
มีส่วนร่วมในกระบวนการเสริมสร้างสันติภาพ” โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี  

2.1  น้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง” เป็นหลักยึดในการพัฒนาหมู่บ้าน การสร้างความรัก ความสามัคคี ความสมานฉันท์ของประชาชนใน
หมู่บ้าน  

2.2  บริหารจัดการหมู่บ้านอย่างมีเอกภาพ บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนโดยมี 
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กํานัน ผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนหลักการขับเคลื่อน หลอมรวมผู้นําท้องถิ่นผู้นําศาสนา  ผู้นําตามธรรมชาติ เพ่ือบริหารงาน
หมู่บ้านในรูปของคณะกรรมการหมู่บ้าน 

2.3  สร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมเพ่ือการพูดคุยแลกเปลี่ยน รับทราบปัญหา และ 
ความต้องการของผู้มีความคิดเห็นแตกต่าง ผู้เสียหาย ผู้ได้รับผลกระทบเพ่ือเสริมสร้างความข้าใจ ลดความ
หวาดระแวง และตระหนักในคุณค่าของการอยู่ร่วมกันภายใต้ความหลากหลายของวิถีชีวิต  สังคม วัฒนธรรม 

2.4  เสริมสร้างความเข้าใจ สร้างความไว้วางใจ ขจัดเง่ือนไขและสาเหตุที่ส่งผลให้ 
ประชาชนเกิดความรู้สึกไม่ไว้วางใจและหวาดระแวงเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือฟ้ืนคืนความไว้วางใจ ระหว่างรัฐกับ
ประชาชน  และระหว่างประชาชนด้วยกันเอง  

2.5  พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน และการเสริมสร้างเครือข่ายงานข่าว 
ภาคประชาชน เพ่ือให้หมู่บ้านมีศักยภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย และสามารถป้องกันตนเองและแก้ไขปัญหา
อาชญากรรมพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา  
รวมทั้งการช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  

2.7  เพ่ิมบทบาทของประชาชน ภาคประชาสังคม  กลุ่มและองค์กรในหมู่บ้านในการ 
คุ้มครองดูแลทรัพยากรและการป้องกันแทรกซ้อนในหมู่บ้าน 

2.8  ให้ทุกหน่วยงาน เริ่มดําเนินการ ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต้นไป  
3. หลักการสําคัญในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ  

3.1  หลักการปรึกษาหารือแบบใจกว้างและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 
3.2  หลักระบบข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน และมีแผนดําเนินการ 
3.3  หลักคุณธรรม ความยืดหยุ่น และเคารพปกป้องความแตกต่าง  
3.4  หลักการแบ่งความรับผิดชอบเป็นคุ้มบ้าน โซน 
3.5  หลักการใช้ทุนของชุมชนอย่างครอบคลุม ครบถ้วน 
3.6  หลัก กฎ ระเบียบ กติกาที่ชัดเจน  
3.7  หลักกระบวนการกลุ่มที่เข้มแข็ง และมีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

4. เป้าหมายการขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้มแข็งในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
4.1  เกิดความสมานฉันท์ระหว่างประชาชนในหมู่บ้านด้วยกันเอง และประชาชนใน 

หมู่บ้านกับทุกภาคส่วนภายนอกหมู่บ้าน 
4.2  ขจัดความไม่ไว้วางใจระหว่างประชาชนกับรัฐ และระหว่างประชาชนด้วยกันเอง  
4.3  ขจัดอคติและความเกลียดชังระหว่างประชาชนในสังคม พหุวัฒนธรรม เกิดความ 

ปลอดภัยและความมั่นใจในอํานาจรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
4.4  มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะยาว  
4.5  พัฒนาองค์กรในหมู่บ้านให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน สามารถใช้อํานาจหน้าที่ได้เต็มศักยภาพ  
4.6  ประชาชนในหมู่บ้านมีความสงบสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 
3. เรื่อง  รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนประจําปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอดังน้ี 

1. รับทราบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตามมติ ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556)  

2. เห็นชอบแผนการพัฒนาและปรับปรุงสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา  
(องค์การมหาชน)  (สคพ.) และความเห็นของ ก.พ.ร.  เก่ียวกับการกําหนดตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติงานและ
การบริหารจัดการในภารกิจที่อาจมีความซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน  (ตามมติ ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 3/2556            
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2556)  
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  สาระสําคัญของเร่ือง  
  สํานักงาน ก.พ.ร. รายงานว่า 
  1. องค์การมหาชนที่เข้าสู่ระบบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555              
มีจํานวน 29 แห่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 องค์การมหาชนมีพัฒนาการของการดําเนินงานที่ดีขึ้น สามารถคัดเลือก
ตัวอย่างที่ดีของการดําเนินงานในแต่ละมิติ โดยพิจารณาจากคุณภาพของผลงานตามตัวช้ีวัดได้ ดังน้ี  
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์การมหาชน องค์การมหาชนท่ีได้รับการคดัเลือกเป็นตัวอย่างที่ดี        

(Best practice) 
มิติที่ 1 : มิติด้านประสทิธผิลของการปฏิบัติงาน 
 ประเมินการบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์การจัดต้ัง  

อํานาจหน้าที่   และงานที่ องค์การมหาชนได้รับ
มอบหมายเพ่ิมเติมจากรัฐบาล 

 เน้นการประเมินผลลัพธ์มากกว่าผลผลิต 
 

 โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ์
 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว 
 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ 
 สํานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง   

มิติที่ 2 : มิติด้านคณุภาพการให้บริการ 
 ประเมินการตอบสนองความคาดหวังและความต้องการ

ของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย 

 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ
 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง  

มิติที่ 3 : มิติด้านประสทิธิภาพของการปฏิบัติงาน 
 ประเมินผลความมีประสิทธิภาพ  ความคุ้มค่าในการ

บริหาร และใช้งบประมาณรวมถึงทรัพยากรทางการเงิน
อ่ืน ให้สร้างผลผลิตและผลลัพธ์สูงสุด ตามหลักการ
องค์การมหาชนเป็นหน่วยงานที่ได้รับงบอุดหนุนจากรัฐ
เพ่ือให้บริการโดยไม่มุ่งเน้นการแสวงหากําไรเป็นหลัก 

 การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการภายในโดยมุ่ง
พิจารณากระบวนการภายในที่จะช่วยนําเสนอคุณค่าให้
ผู้ ใช้บริการหรือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียหลักขององค์กร    
พึงพอใจ  

 

 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง  
 สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน 

มิติที่ 4 : มิติด้านตัวชี้วัดร่วม  “ระดับการพัฒนาด้านการ
กํากับดูแลและการพัฒนาองค์การ โดยตัวช้ีวัดร่วม“ระดับ
การพัฒนาด้านการกํากับดูแลกิจการ”  
 ประเมินความสามารถในการบริหารงานตามหลัก 

ธรรมาภิบาลและการกํากับดูแลตนเองที่ ดี รวมถึง
ความสามารถในการก้าวสู่อนาคตหรือการเตรียมพร้อม
บริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสนับสนุนให้องค์การ
มหาชนมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  มีศักยภาพในการ
พัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
และการปฏิ บั ติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 19 
พฤษภาคม  2552 เรื่ อ งแนวทางการบริหารของ
คณะกรรมการองค์การมหาชน 

 ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการองค์การมหาชน
ต้องมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อประโยชน์
สูงสุดแก่ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน 
รวมถึงการประเมินการพัฒนาองค์กรในระยะยาว

 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว
 สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ 
 องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยว

อย่างย่ังยืน  
 สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ         

เพ่ือนบ้าน 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง  
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2. แผนการพัฒนาและปรับปรุงสถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556-2559 จะมุ่งเน้นพัฒนาการจัดการศึกษาอบรมและการให้การสนับสนุนการค้นคว้าวิจัยแก่
บุคลากรของประเทศต่าง ๆ  โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียด้านการค้าระหว่างประเทศ การเงิน การคลัง การลงทุน การ
พัฒนา และสาขาอ่ืนที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้บุคลากรเหล่าน้ันสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับกระแสโลกาภิวัฒน์ และแนวทางการเปิดเสรีทางการค้าต่างๆ  รวมถึงการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกําลังพัฒนา 
โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียเพ่ือสร้างเสริมศักยภาพและความสามารถในการกําหนดนโยบาย ด้านเศรษฐกิจที่เหมาะสม
ร่วมกัน และการกําหนดมาตรการทางกฎหมายที่สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าวได้  และยังส่งเสริมและสนับสนุนความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค  และสร้างความเป็นเอกภาพโดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ โดย
จะเป็นศูนย์กลางจัดการฝึกอบรมและกิจการเสริมศักยภาพต่าง ๆ   ร่วมกับสํานักงานเลขาธิการสหประชาชาติว่าด้วย
การค้าและการพัฒนาและองค์กรอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง สคพ.  จึงได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน การพัฒนา
องค์การมุ่งเน้น 4 มิติ ประกอบด้วย 1) มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน 2) มิติด้านคุณภาพการให้บริการ                
3) มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน และ 4) มิติด้านการกํากับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์กร   
 3. ตัวช้ีวัด สคพ. ต้องนําตัวช้ีวัดต่างๆ ในแผนการพัฒนาฯ มาพิจารณาเป็นตัวช้ีวัดตามคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของ สคพ. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559  โดยจะต้องปรับปรุงตัวช้ีวัดให้มีความท้าทาย ทันสมัย 
และเหมาะสมตามระยะเวลาที่ผ่านไป โดยให้สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามคํารับรอง
การปฏิบัติงานดังกล่าว และจะต้องบริหารจัดการภารกิจที่อาจมีความซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น การวิจัยต่าง ๆ 
โดยใช้ยุทธศาสตร์ “ร่วมมือ” เพ่ือให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 
4. เรื่อง ข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริตกรณีการใช้นโยบายราคาเพื่อแก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่เน่าเสียเร็ว 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2556 ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติ
รัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบข้อเสนอแนะเพ่ือป้องกันการทุจริต กรณีการใช้นโยบายราคาเพ่ือแก้ปัญหาสินค้าเกษตร
ที่เน่าเสียเร็วตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ 
  2. มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
กํากับดูแลสินค้าเกษตรร่วมกับกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. และความเห็นของส่วนราชการที่เก่ียวข้องไปพิจารณาดําเนินการ และเมื่อได้ข้อสรุปแล้ว ให้
นําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  3. ในระหว่างน้ีหากมีความจําเป็นต้องดําเนินโครงการยกระดับราคาสินค้าเกษตร ให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องดําเนินการด้วยความรอบคอบและสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตามข้อ 1 
  4. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ในฐานะที่กํากับดูแลองค์การคลังสินค้าดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงกรณีพนักงานองค์การคลังสินค้าถูกกล่าวหาร้องเรียนว่า ร่วมกันทุจริตในโครงการแก้ไขปัญหาราคา
หอมแดง ฤดูการผลิตปี 2554/2555 ในจังหวัดศรีสะเกษ และหากพบว่ามีความผิดจริงตามที่ถูกกล่าวหาร้องเรียนให้
ดําเนินการลงโทษตามกฎหมายอย่างจริงจัง แล้วรายงานผลการดําเนินการให้คณะรัฐมนตรีทราบโดยเร็วและอย่าง
ต่อเน่ือง 
  สาระสําคัญของข้อเสนอแนะ เพื่อป้องกันการทุจริตกรณีการใช้นโยบายราคาเพ่ือแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตรที่เน่าเสียเร็ว มีดังน้ี 
  1. รัฐบาลต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนและรอบคอบว่า สมควรดําเนินนโยบายแทรกแซงราคา เพ่ือ
แก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่เน่าเสียเร็ว โดยการรับซื้อมาเก็บไว้เองหรือไม่ เน่ืองจากสินค้าเกษตรเหล่าน้ีจะสูญเสียง่าย 
และก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมาก 
  2. หากรัฐบาลจะดําเนินนโยบายแทรกแซงราคา แนวทางที่รัฐบาลควรจะดําเนินการ คือ การให้
สินเช่ือแก่เกษตรกรในช่วงต้นฤดูการผลิตอย่างเพียงพอที่จะทําให้เกษตรกรสามารถอยู่ได้ตลอดฤดูการผลิต และให้
เกษตรกรเป็นผู้เก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรระหว่างรอการจําหน่ายเอง โดยมอบให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
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สหกรณ์การเกษตรเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบดําเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย ด้วยกลไกของธนาคารเน่ืองจากมี
ระบบบัญชีที่ต่อเน่ืองและมีวินัยทางการเงินที่เคร่งครัด ตรวจสอบได้ 
   แต่หากรัฐบาลมีความจําเป็นจะต้องดําเนินนโยบายแทรกแซงราคา เพ่ือแก้ไขปัญหาสินค้า
เน่าเสียเร็ว โดยการนําเงินงบประมาณไปใช้ในการรับซื้อสินค้าเกษตรไว้เอง ก็ควรที่จะมีมาตรการ หรือกลไกในการ
ควบคุม กํากับ ดูแลให้รัดกุมมิให้เกิดปัญหาเช่นเดียวกับกรณีแก้ไขปัญหาราคาหอมแดงฤดูการผลิตปี 2554/55 ที่มี
การปล่อยปละละเลยให้บุคคลอ่ืนที่ไม่มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีอํานาจในการบริหารจัดการ รวมท้ังมีการนําหอมแดงที่
ได้รับซื้อไว้แล้วกลับมาหมุนเวียนขายให้กับทางราชการซ้ําอีก 
  3. รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขปัญหาอย่างย่ังยืน โดยดําเนินการตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ตาม
นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดําเนินการในปีแรก คือ การให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพของกลไก
ตลาด การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรให้สมบูรณ์ และนโยบายหลักในการบริหารประเทศที่จะดําเนินการ
ภายในช่วงระยะ 4 ปี ของรัฐบาลในส่วนของนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร โดยเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้เกษตรกรด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุนการผลิต พัฒนาระบบการผลิตที่เป็นขั้นตอน มีการวาง
แผนการผลิตและการจําหน่ายล่วงหน้าที่แม่นยํา ส่งเสริมการผลิตนอกฤดูกาล การแปรรูป ส่งเสริมการตลาด และเพ่ิม
ศักยภาพการแข่งขันในตลาดโลก 
 
5. เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความม่ันคงและปลอดภัยของประชาชน 
ประจําเดือนพฤษภาคม 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานผลการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความ
มั่นคงและปลอดภัยของประชาชน ประจําเดือนพฤษภาคม 2556  ของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นาย
นิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล) ในขณะน้ัน ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 281/2555 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีติดตามงานตามนโยบายของรัฐบาล ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 ตามท่ีสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  สลน. รายงานว่า  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล) 
ในขณะน้ัน เสนอว่า หน่วยงานท่ีรับผิดชอบได้รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านความ
มั่นคงและปลอดภัยของประชาชน ประจําเดือนพฤษภาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย  โดยสํานักงาน 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ได้ดําเนินการเก่ียวกับคดีอาญาที่มีลักษณะเกี่ยวเนื่องกับความขัดแย้งในทาง
การเมือง การให้ความช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม  (ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย) จาก
เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง (พ.ศ. 2548-2553) จํานวน 2,280 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,833,847,067.96 
บาท และการเยียวยาแก่ผู้ที่ทรัพย์สินเสียหาย ซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบที่ลงทะเบียนไว้แล้ว จํานวน 16,286 ราย   

2. กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยสํานักงาน  
ป.ป.ส. ได้ดําเนินการตามยุทธศาสตร์ 7 แผนงานหลัก ได้แก่ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน / ชุมชน จํานวน 
66,894 หมู่บ้าน / ชุมชน (ร้อยละ 79.33) เพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายน 2556 จํานวน 9,680 หมู่บ้าน/ชุมชน  คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 11.48 และ การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดโดยการนําเข้าสู่ระบบบําบัดรักษาทั้ง 3 ระบบ 
จํานวน 238,874 ราย (ร้อยละ 79.62) เพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายน 2556 จํานวน 60,369 ราย  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ  
20.12 และการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้แก่นักเรียน ป.5 และ ป.6  จํานวน 1,047,399 ราย    
(ร้อยละ 69.83) เพ่ิมขึ้นจากเดือนเมษายน 2556 จํานวน 129,900 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8.66  

3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดย 
สํานักงาน ก.พ.ร. ได้ดําเนินการ 5 ประการ คือ การปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักรู้  การพัฒนาองค์กร  
การตรวจสอบเฝ้าระวังเชิงรุก การปราบปรามที่จริงจังและการลงโทษที่เข้มงวด  และการดําเนินการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

4. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ 
ชลประทาน   โดยสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ได้ดําเนินการโครงการตาม
แผนแม่บทการบริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ. 2555 ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา 8 ลุ่มนํ้า   
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และพ้ืนที่ลุ่มนํ้าอ่ืน ๆ  17 ลุ่มนํ้า ได้แก่ การบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
โดยการจัดการนํ้าชลประทาน การจัดหาแหล่งนํ้า สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  การป้องกันและ
บรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่เศรษฐกิจ  และการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 10 โครงการ 
การวางแผนจัดสรรนํ้าทั่วประเทศในช่วงฤดูแล้งปี 2555/2556 การวางแผนเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง การพัฒนาแหล่งนํ้า
ชุมชน การก่อสร้างแหล่งนํ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน และการปฏิบัติการฝนหลวง  

5. เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่ 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยสํานักงานสภาความม่ันคงแห่ง (สมช.) ได้บูรณาการในการทํางานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่  การจัดทําโครงการและกิจกรรมตามนโยบายและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555-
2557 ภายใต้วัตถุประสงค์ 9 ข้อ ได้แก่ การเสริมสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้และทุกคนใน
พ้ืนที่ดํารงชีวิตได้ปกติสุข การขจัดและป้องกันไม่ให้เกิดเง่ือนไขที่หล่อเลี้ยงและเอ้ือต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝ่าย 
การเสริมสร้างความเข้าใจและฟ้ืนความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนด้วยกันให้เกิดความ
ร่วมมือในการพร้อมเผชิญปัญหาร่วมกัน ฯลฯ  

6. เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานา 
ประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  ได้รายงานการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและการประชุมทวิภาคี
ระดับสูงกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศในอาเซียนของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศ การประชุมในกรอบอาเซียน  การแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงและการประชุมทวิภาคี
ระดับสูงกับประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตร์และเป็นตลาดใหม่ เป็นต้น  

7. เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและ 
กีฬา (กก.) ได้ดําเนินการเร่งเพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียวทั้งในและนอกประเทศ ซึ่งมีสถิติการท่องเที่ยวจาก
ต่างประเทศ 
ใน 2 ไตรมาส เพ่ิมขึ้นร้อยละ 31.28  และได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศให้มา
ท่องเที่ยวประเทศไทยผ่านทางสื่อโฆษณาต่าง ๆ  ได้แก่  สื่อสิ่งพิมพ์  โทรทัศน์ วิทยุ สื่อกลางแจ้ง  และสื่อดิจิตอล  
ประมาณ 2,328 ครั้ง  

8. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์ 
และการผลิตสินค้าในท้องถ่ิน (OTOP และ SMEs)  โดยกระทรวงมหาดไทย (มท.)  กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  และกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)   ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมหลายประการ
ได้แก่  การจัดงาน OTOP Midyear 2013 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี  จังหวัดนนทบุรี  
มียอดจําหน่ายสินค้า จํานวน 722.7617 ล้านบาท  และมีผู้เข้าชมงาน จํานวน 439,519 คน งบประมาณ 89.5000 
ล้านบาท  และการจําหน่ายสินค้า OTOP  ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้ประกอบการจาก 42 จังหวัด เข้า
ร่วมงานจํานวน 80 ราย  

9. เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง  โดย มท.  
ได้จัดการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โครงการจัดเวทีการพูดจาหาทางออก
ประเทศไทย และการสนับสนุนการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทย 
 
6.  เรื่อง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอดังน้ี  

1. เห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน 
แสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อําเภอทับสะแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  วงเงินลงทุนรวม 631.48 ล้านบาท  

2. อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณลงทุนประจําปี 2556 สําหรับโครงการดังกล่าว รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  
631.48 ล้านบาท  
 สาระสําคัญของเร่ือง  
 พน. โดย กฟผ. รายงานว่า  

1. กฟผ. ได้เสนอโครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเสนอต่อ พน. เมื่อวันที่ 1  
กุมภาพันธ์  2553 โดยใช้เงินจากรายได้ของ กฟผ. จํานวน 5 โครงการ ดังน้ี  
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1.1 โครงการโรงไฟฟ้าพลังเขื่อนเจ้าพระยาเฉลิมพระเกียรติ 60 ปี บรมราชาภิเษก  
1.2 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 5 เมกะวัตต์ อําเภอทับสะแก จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์  
1.3 โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โครงการช่ังหัวมันตามพระราชดําริ ขนาด 50 

กิโลวัตต์  
1.4 โครงการทุ่งกังหันลม ณ อุทยานพลังงานเฉลิมพระเกียรติ อําเภอสีคิ้ว จังหวัด

นครราชสีมา 
1.5 โครงการปลูกต้นไม้รอบบ้านพ่อ จํานวน 840,000 ต้น บริเวณรอบพระราชวังไกล

กังวลและพ้ืนที่ในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
2. โครงการฯ น้ีเป็นหน่ึงในโครงการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของ กฟผ. เพ่ือ 

สนองนโยบายของภาครัฐในการนําพลังงานหมุนเวียนมาผลิตไฟฟ้าตามแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี  (พ.ศ. 2555-2564) ของประเทศ  และเป็นโครงการที่ กฟผ. แสดงความรับผิดชอบต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม และใช้เป็นต้นแบบของการผลิตไฟฟ้าจากเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากน้ี ยังช่วย
เพ่ิมกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน  และรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
โดยความต้องการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพ่ิมขึ้นจาก  1,095 ล้านหน่วยในปี 2550 เป็น 1,385 ล้าน
หน่วยในปี 2554 หรือเพ่ิมขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 26.5 ซึ่งความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด  ประกอบกับจังหวัดประจวบคีรีจันธ์มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว
มากขึ้น  ดังน้ัน กําลังการผลิตที่เพ่ิมขึ้นจากการดําเนินโครงการ ฯ จะสามารถรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพ่ิมขึ้นใน
พ้ืนที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นจังหวัดที่พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศ   
 
7. เรื่อง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอดังน้ี  
   1. เห็นชอบการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวนทั้งสิ้น 
56,667.1 ล้านบาท มีรายการผูกพันงบประมาณ 7 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 1,343.1 ล้านบาท เป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จํานวน 201.6 ล้านบาท และผูกพันงบประมาณปีต่อ ๆ ไป จํานวน 
1,141.5 ล้านบาท  
   2. มอบหมายให้สํานักงบประมาณนําเรื่องการเสนอขอเพ่ิมงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามข้อ 1. แล้ว เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป  
 
8. เรื่อง การคุ้มครองประกันสังคมแก่แรงงานนอกระบบ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งที่ 14/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี 
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการเสนอ ที่มีมติเห็นชอบในการอนุมัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เป็นค่าใช้จ่ายสมทบเพ่ือ
ช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายแรงงานนอกระบบที่สมัครเข้าเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 แห่ง
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ในวงเงินไม่เกิน 169,949,500 บาท ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายใน
เดือนเมษายน 2556 จํานวน 18,000,000 บาท และค่าใช้จ่ายสําหรับช่วงพฤษภาคม-กันยายน 2556 (ระยะเวลา 5 
เดือน) ในวงเงิน 151,949,500 บาท ทั้งน้ี หากงบประมาณที่จัดสรรไว้มีไม่เพียงพอ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ได้เสนอต้ังงบประมาณให้สํานักงานประกันสังคมไว้รองรับค่าใช้จ่ายในการ
บรรเทาภาระของผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ไว้แล้ว  
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9. เรื่อง  ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 4/2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.)  เสนอ  ดังน้ี   

1. รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 
4/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. เห็นชอบตามมติที่ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 
4/2556 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปดําเนินการตามมติที่ประชุมตามข้อ 
2 รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 
                    สาระสําคัญของเร่ือง 

สศช. รายงานผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 
4/2556 ซึ่งได้มีการพิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย รวม 4  เรื่อง 19 ประเด็น สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 

1. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน (เสนอโดย กกร.) 
  1.1 ข้อเสนอ 

   1) ขอให้สนับสนุนโครงการ “พัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงโคนมและนมอินทรีย์ครบวงจร” 
ประกอบด้วย การส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหญ้าเนเปียร์ การจัดต้ังโรงงานผลิตอาหารสัตว์สําหรับโคนม และการจัดต้ัง
ศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์นมสู่อินโดจีน เพ่ือการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์นมโคสดที่ครบวงจรต้ังแต่ต้นนํ้า กลางนํ้า 
และปลายน้ํา 
   2) ขอให้พิจารณาทบทวนประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย “ให้ใช้บังคับผังเมืองรวม” โดย 
(1) ขอให้ยกเลิกพ้ืนที่สีเขียวในผังเมืองรวมพระนครศรีอยุธยา ช่วงบ้านกรด-คลองข้าวเม่า ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของถนน
สายเอเชีย โดยให้ขยายสีของผังเมืองเหลืองและส้มตามผังเมืองเดิม และขอยกเลิกข้อห้ามการสร้างอาคารขนาดใหญ่ในผัง
เมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2552 ทุกสี (เหลือง, ส้ม, แดง) และ (2) ขอให้ปรับปรุงแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัด
สระบุรี ตามประกาศกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี พ.ศ. 2554 ให้มีความสอดคล้องกับสภาพการใช้
ประโยชน์ที่ดินในปัจจุบัน และตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศให้แล้ว
เสร็จภายใน 6 เดือน 
   3) ขอให้สนับสนุนโครงการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมการเกษตร – Agro Industry 
Commodity (Model: ข้าว) โดย (1) จัดทํากฎหมายเพ่ือรองรับการรวมกลุ่มของเกษตรกรและการจัดรูปที่ดินใหม่ 
(2) สนับสนุนเงินทุนขั้นต้น โดยให้เงินกู้ยืมผ่านธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แก่กลุ่ม
เกษตรกรเพ่ือดําเนินโครงการ กลุ่มละประมาณ 25-30 ล้านบาท โดยไม่คิดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา 3-5 ปี เพ่ือซื้อ
เครื่องจักรกลการเกษตร สร้างโรงอบข้าว ไซโลเก็บข้าวและโรงสีข้าวชุมชน และ (3) สนับสนุนและให้ความรู้เกษตรกร
เก่ียวกับการจัดการและดูแลมาตรฐานการผลิตข้าว การทําการตลาดของข้าวสารท่ีเน้นเอกลักษณ์ของข้าวท้องถิ่น 
รวมถึงการพัฒนาและอนุรักษ์พันธ์ุข้าวพ้ืนถิ่น 

  1.2 มติที่ประชุม 
   1) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประสานคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมรับ
ไปพิจารณาในรายละเอียดของความคุ้มค่าและความเหมาะสมของโครงการพัฒนานวัตกรรมการเลี้ยงโคนมและนมอินทรีย์
ครบวงจร โดยเฉพาะรูปแบบและกลไกการบริหารจัดการที่ไม่เป็นต่อภาระงบประมาณของรัฐในอนาคต รวมท้ังให้พิจารณา
ความเช่ือมโยงกับกลไกดําเนินงานที่มีอยู่ในพ้ืนที่ด้วย 
   2) มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย รับไปพิจารณาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ และภาคเอกชน เพ่ือปรับปรุงประกาศกฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสระบุรีตามข้ันตอนต่อไป 
    3) มอบหมายให้สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย รับไปจัดทํารายละเอียดคําร้องพร้อมเหตุผล
การขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินต่อเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา เพ่ือประกอบการปรับปรุงผังเมืองรวม
พระนครศรีอยุธยาต่อไป และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยรับไปพิจารณาเร่งรัดขั้นตอนการปรับปรุงประกาศ
กฎกระทรวงใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีตาม พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
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    4) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกันศึกษาความเป็นไปได้และความเหมาะสมของโครงการพัฒนาคลัสเตอร์
อุตสาหกรรมการเกษตรตามท่ีภาคเอกชนเสนอ รวมท้ังรูปแบบการบริหารจัดการของโครงการอย่างย่ังยืน และความ
เช่ือมโยงกลไกดําเนินการที่มีอยู่ในพ้ืนที่ 

2.  การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (เสนอโดย กกร.) 
  2.1 ข้อเสนอ 

   1) ขอให้เร่งรัดโครงการ 3 เส้นทาง ประกอบด้วย (1) ถนนวงแหวนต่างระดับ สาย 9 ตัด 
340 และ ตัด 345 เช่ือมโยงจังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี (2) ทางด่วนโทลเวย์ (รังสิต-ประตูนํ้าพระ
อินทร์) ให้เสร็จภายในปี 2558 และ (3) ก่อสร้างเส้นทางหมายเลข 32 ต่อเช่ือมกับสถานีรถไฟมาบพระจันทร์ ที่อําเภอ
นครหลวง (สถานีขนส่งสินค้า) 
   2) ขอให้เร่งรัดการขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร 3 เส้นทาง ได้แก่ 
(1) ถนนเลียบคลองเจ็ด ฝั่งตะวันตก (ปท. 3004) อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ระยะทาง 10.4 กิโลเมตร (2) 
เส้นทางหมายเลข 329 (มาจากหินกอง) ช่วง อําเภอนครหลวง-อําเภอบางปะหัน เพ่ือการขนส่งลงทางน้ําของแม่นํ้าป่า
สัก และ (3) ถนน 3056 อําเภอภาชี-อําเภออุทัย-อําเภอบางปะอิน ชนหมายเลข 32 เส้นทางหลักของทางออกนิคม
อุตสาหกรรมโรจนะไปกรุงเทพมหานคร 
   3) ขอให้เร่งรัดโครงการก่อสร้างขยายถนนหมายเลข 9 จากแยกทางต่างระดับ 340 
(จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี) จาก 4 ช่องจราจรเป็น 10 ช่องจราจร ระยะทางประมาณ 40 
กิโลเมตร (ถนนกาญจนาภิเษกหรือวงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันตก ไปจนถึงถนนพหลโยธิน) 
   4) ขอให้ขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงจากบางใหญ่-ไทรน้อย (2.5 กิโลเมตร) และ
เช่ือมโยงกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูบนถนนชัยพฤกษ์ ระยะทาง 9 กิโลเมตร (สายสีทอง) 
   5) ขอให้สนับสนุนโครงการศึกษา จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ (1) การปรับปรุงสะพานนวลฉวี 
เพ่ือการสัญจรทางนํ้า และ (2) การยกระดับเส้นทางรถไฟ เพ่ือการแก้ไขปัญหาการจราจร กรณีเส้นทางรถไฟผ่ากลาง
เมือง จังหวัดสระบุรี 
  2.2 มติที่ประชุม 

  มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม รับไปพิจารณา ดังน้ี 
   1) เร่งรัดโครงการก่อสร้างถนน 3 เส้นทาง การขยายช่องจราจรจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 
ช่องจราจร 3 เส้นทาง และโครงการก่อสร้างขยายถนนหมายเลข 9 จากแยกทางต่างระดับ 340 (จังหวัดนนทบุรี 
พระนครศรีอยุธยา และปทุมธานี) จาก 4 ช่องจราจรเป็น 10 ช่องจราจร ตามท่ีภาคเอกชนเสนอ ไปประกอบการ
พิจารณาจัดลําดับความสําคัญของเส้นทางตามความจําเป็นและความเร่งด่วนเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปีหรือการสนับสนุนจากแหล่งเงินกู้เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศวงเงิน 2 ล้าน
ล้านบาท ตามข้ันตอนต่อไป โดยให้พิจารณาข้อจํากัดของกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องด้วย 
   2) รับข้อเสนอการขยายเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงจากบางใหญ่-ไทรน้อย (2.5 กิโลเมตร) และ
เช่ือมโยงกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูบนถนนชัยพฤกษ์ ระยะทาง 9 กิโลเมตร (สายสีทอง) ไปพิจารณาการออกแบบในภาพรวม โดย
อาจดําเนินการจัดระบบขนส่งผู้โดยสารเพ่ือเช่ือมต่อสถานีรถไฟฟ้าทั้งสองสายด้วย 
   3) รับข้อเสนอการสนับสนุนโครงการศึกษา 2 โครงการ ได้แก่ (1) การปรับปรุงสะพานนวล
ฉวี เพ่ือการสัญจรทางนํ้า และ (2) การยกระดับเส้นทางรถไฟ เพ่ือการแก้ไขปัญหาการจราจร กรณีเส้นทางรถไฟผ่า
กลางเมือง จังหวัดสระบุรี ไปประกอบการศึกษาความเหมาะสมและความจําเป็นของโครงการ รวมทั้งพิจารณา
จัดลําดับความสําคัญของโครงการตามความจําเป็นและความเร่งด่วนเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งเงินที่
เหมาะสมต่อไป 

 3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (เสนอโดย กกร.) 
  3.1 ข้อเสนอ 
   1) ขอให้ดําเนินโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ําและสถานีสูบน้ําคลองบางบัวทอง ตําบล
ท่าอิฐ ตําบลอ้อมเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
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   2) ขอให้พัฒนาเส้นทางขนส่งทางน้ําในแม่น้ําป่าสัก (อําเภอเสาไห้-อําเภอนครหลวง) โดย 
(1) เร่งดําเนินการสร้างเข่ือนทั้ง 12 แห่ง ใน อําเภอท่าเรือ และ อําเภอนครหลวง และขุดลอกลํานํ้า ให้แล้วเสร็จ
ภายในปี 2560 (2) พัฒนาเส้นทางคมนาคมในแม่นํ้าป่าสักบริเวณเหนือ อําเภอท่าเรือ ถึงบางปะอิน ถึงอําเภอเสาไห้ 
(3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขนส่งทางนํ้าให้ครบทั้งระบบ (4) บูรณาการโครงการป้องกันนํ้าท่วมในเขต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโครงการผันนํ้าในพ้ืนที่ต่างๆ เข้ากับโครงการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในแม่นํ้าป่าสัก 
และ (5) ผลักดันให้ผู้เก่ียวข้องจัดทําแผนรองรับผลกระทบ และจัดทําโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของกิจการต่อ
ชุมชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการพัฒนาท่าเรือและขนส่งทางนํ้าจากชุมชนริมฝั่งแม่นํ้า 
   3.2 มติที่ประชุม 
    1) มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาในรายละเอียดของโครงการ
ก่อสร้างประตูระบายนํ้าและสถานีสูบนํ้าคลองบางบัวทอง และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย 
(กบอ.) เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามข้อเสนอของภาคเอกชนต่อไป ทั้งน้ี ในการดําเนินการต้องทําความ
เข้าใจกับประชาชนและให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลโครงการอย่างใกล้ชิด 
    2) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมรับความเห็นและข้อเสนอแนะของภาคเอกชนไป
ประกอบการพิจารณาโครงการศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งพังในแม่นํ้าป่าสัก และการ
พิจารณาจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าและการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้สามารถ
เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งสินค้าทางนํ้าได้ตามเป้าหมาย 
 4. การส่งเสริมการท่องเท่ียว (เสนอโดย กกร./สทท.) 

  4.1 ข้อเสนอ 
   1) ขอให้สนับสนุนโครงการพัฒนาศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (หลังเก่า) และ
โครงสร้างการบริหารจัดการ การจัดระเบียบสถานที่ท่องเที่ยวโบราณสถาน เพ่ือเป็นศูนย์บริการท่องเที่ยวเมืองมรดก
โลก (Ayutthaya World Heritage Tourist Service Center) 
   2) ขอให้พัฒนาถนนสระบุรี-ปากบาง (สบ.4001) เป็นถนนวัฒนธรรมไท-ยวน เพื่อการ
ท่องเท่ียว โดย (1) ปรับภูมิทัศน์ถนนสายวัฒนธรรมโดยใช้อัตลักษณ์ชุมชนไท-ยวนเป็นจุดเด่นระยะทางประมาณ 12 
กิโลเมตร (2) ปรับปรุงป้ายประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตลอดเส้นทาง ซุ้มทางเข้าและจัดให้มีรถรางนําเที่ยว และ (3) ให้
มีอาคารศูนย์ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมลุ่มนํ้าป่าสักสระบุรี 

  4.2 มติที่ประชุม 
   1) มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหลักในการรับข้อเสนอของภาคเอกชนไปหารือร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงวัฒนธรรม สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดโดยคํานึงถึงความเช่ือมโยงกับแผนแม่บทการอนุรักษ์พัฒนา
และฟื้นฟูประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และแนวทางการบริหารจัดการศูนย์บริการนักท่องเที่ยวให้สามารถสร้าง
มูลค่าเพ่ิมจากการท่องเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก รวมท้ังเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   2) มอบหมายให้กระทรวงการท่อง เ ท่ียวและกีฬา  ร่ วม กับกระทรวง วัฒนธรรม 
กระทรวงมหาดไทย และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พิจารณาในรายละเอียดการพัฒนาถนน
วัฒนธรรมไท-ยวนเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน โดยให้คํานึงถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรม การเช่ือมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมภายในกลุ่มจังหวัดและการ
ส่งเสริมด้านการตลาดด้วย 

5. เรื่องอ่ืนๆ รวม 6 เรื่อง ดังน้ี (เสนอโดย สทท./กกร.) 
  5.1 การเร่งรัดการวางแผนการบริหารจัดการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูเก็ต เพื่อ
เตรียมรองรับ High Season 
   1) ข้อเสนอ 
   ขอให้เร่งรัดการวางแผนการบริหารจัดการสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินภูเก็ต เพ่ือเตรียม
รองรับ High Season โดย (1) ขอความชัดเจนในการแก้ไขปัญหารองรับนักท่องเที่ยวของสนามบินภูเก็ต/กระบี่ (2) 
ขอให้สนามบินดอนเมืองเปิดใช้บริการอย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการเตรียมความพร้อมของ Ground Handling 
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Service ทั้งระบบ และ (3) ในส่วนระยะยาว ให้รัฐบาลควบคุมการดําเนินการส่วนต่อขยายทั้งสองสนามบินให้แล้ว
เสร็จทันตามเวลาที่กําหนด 
   2) มติที่ประชุม 
    (1) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคม เป็นหน่วยงานหลักในการจัดต้ังคณะทํางานร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในรูปแบบเดียวกับที่เคยใช้แก้ไขปัญหากรณีท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เพ่ือแก้ไขปัญหา
แออัดรองรับนักท่องเที่ยวของท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตให้ทันกับฤดูกาลท่องเที่ยวที่จะมาถึง 
    (2) มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมประสานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเร่งรัดการเสนอแผนการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอํานวยความสะดวกของท่าอากาศยาน
นานาชาติสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานภูเก็ต โดยเฉพาะในด้านการรองรับปริมาณผู้โดยสารที่จะเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร 
โดยคํานึงถึงการแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบของสิ่งแวดล้อมโดยรอบของท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิด้วย 
  5.2 แนวทางการรณรงค์เพื่อดําเนินการด้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับ  
(ตามรายงานกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา เก่ียวกับสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับ) 
   1) ข้อเสนอ 
   ขอให้พิจารณาแนวทางการรณรงค์เพ่ือดําเนินการด้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงาน
บังคับ (ตามรายงานกระทรวงแรงงานสหรัฐอเมริกา เก่ียวกับสถานการณ์การใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับ) 
ประกอบด้วย (1) ควรบังคับใช้กฎหมายด้านการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับอย่างจริงจัง (2) ควรกําหนดให้
มีศูนย์กลางหรือหน่วยงานที่กํากับดูแลเรื่องการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับที่ชัดเจนเพียงแห่งเดียว  
(3) ควรกําหนดขั้นตอนในการว่าจ้างแรงงานต่างด้าวในแต่ละประเภทอุตสาหกรรมให้ชัดเจน (4) ควรเร่งรัด
ประชาสัมพันธ์และรณรงค์เรื่องการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับที่ถูกต้อง มีกระบวนการตรวจสอบและ
ประเมินผล รวมท้ังการออกหนังสือรับรองให้แก่สถานประกอบการท่ีปฏิบัติตามกฎหมาย และ (5) ขอให้กระทรวง
แรงงานจัดต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานเพ่ือติดตามและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กและการใช้แรงงานบังคับ
ร่วมกับหน่วยงานเอกชนที่เก่ียวข้อง 
  2) มติที่ประชุม 
  มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงแรงงาน กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรมประชาสัมพันธ์ และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ รับไปพิจารณาหาแนวทางและมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขร่วมกัน โดยใช้กลไกต่างๆ ที่มีอยู่ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรม ตลอดจน
เผยแพร่แนวปฏิบัติด้านการใช้แรงงานที่ดีเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของอุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไป 
 5.3 การทบทวนเกณฑ์การรวมธุรกิจที่ ต้องขออนุญาต ตามบทบัญญัติมาตรา 26 แห่ง
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 
   1) ข้อเสนอ 
   ขอให้ทบทวนเกณฑ์การรวมธุรกิจที่ ต้องขออนุญาต ตามบทบัญญัติมาตรา 26 แห่ง 
พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 ดังน้ี (1) เกณฑ์การรวมธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้องขออนุญาตก่อน 
ควรพิจารณากําหนดส่วนแบ่งตลาด และยอดขาย รวมทั้งสัดส่วนการเข้าซื้อหรือได้มาซึ่งหุ้นที่เพ่ิมสูงขึ้นกว่าน้ี (2) ควร
กําหนดข้อยกเว้นสําหรับการควบรวมหรือการซื้อขายหุ้นในบางกรณี เช่น การควบรวม หรือการซื้อหุ้นระหว่างบริษัท
ในเครือ และกรณีที่การควบรวมกิจการน้ันๆ ไม่มีผลเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการแข่งขัน เป็นต้น และ (3) ควร
กําหนดแนวปฏิบัติ (Guideline) ที่ชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ และเผยแพร่ให้ทุกภาคส่วนมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน 
   2) มติที่ประชุม 
   มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และ
คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) รับไปพิจารณาการกําหนดแนวทางการหารือเพ่ือทบทวนเกณฑ์การรวม
ธุรกิจที่ต้องขออนุญาต ตามบทบัญญัติมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2542 โดยการ
พิจารณาให้คํานึงถึงผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจในทุกระดับทั้งระบบร่วมกัน 
  5.4 การแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากรในประเด็นว่าด้วยโทษสําหรับกรณีที่ไม่ได้มีเจตนาหรือ
หลีกเลี่ยงภาษี 



 15 

   1) ข้อเสนอ 
   ขอให้พิจารณาแก้ไขพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 ในประเด็นว่าด้วยโทษสําหรับกรณีที่
ไม่ได้มีเจตนาหรือหลีกเลี่ยงภาษี โดย (1) ปรับปรุงบทลงโทษทางศุลกากรให้เหมาะสม ได้แก่ แยกฐานความผิดที่เกิด
จากความผิดพลาดทางเทคนิค เช่น การนําเข้าของต้องกํากัด โดยไม่ขอใบอนุญาตก่อนการนําเข้าออกจากฐาน
ความผิดอ่ืนๆ ตามมาตรา 27 และกําหนดอัตราโทษสําหรับฐานความผิดต่างๆ ที่แยกออกมา เช่น ฐานความผิดที่เกิด
จากความผิดพลาดทางเทคนิค รวมทั้งควรกําหนดบทลงโทษให้เหมาะสมโดยควรพิจารณาบทลงโทษท่ีไม่เกินโทษตาม
กฎหมายหลักของการไม่ขอใบอนุญาตการนําเข้าสินค้าต้องกํากัดน้ันๆ เป็นต้น และ (2) ขอให้พิจารณายกเลิก
มาตรการให้เงินสินบนและรางวัลนําจับ โดยเฉพาะกรณีความผิดมิได้มีเจตนาหลีกเลี่ยงค่าภาษีอากร แต่เป็นกรณีที่เกิด
จากความผิดพลาดทางเทคนิค เช่น การนําเข้าของต้องกํากัดโดยไม่ได้ขอใบอนุญาตนําเข้าก่อนการนําเข้าจาก
หน่วยงานรัฐที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 
   2) มติที่ประชุม 
   มอบหมายให้กระทรวงการคลังรับไปพิจารณาความเหมาะสมท้ังการปรับปรุงบทลงโทษทาง
ศุลกากรตามฐานความผิด รวมทั้งเร่งการทบทวนการปรับลดเงินรางวัลสินบนจากเงินค่าขายของกลางลง โดยคํานึงถึง
หลักความโปร่งใสและเป็นธรรม รวมท้ังป้องกันมิให้เกิดการเรียกร้องผลประโยชน์นอกระบบ 
  5.5 การขอให้ออกกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเพื่อสนับสนุนให้มีการปรับโครงสร้างหนี้
ทั้งในฝ่ายลูกหนี้และเจ้าหนี้เป็นการถาวร 
   1) ข้อเสนอ 
   ขอให้ออกกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือสนับสนุนให้มีการปรับโครงสร้างหน้ีทั้งในฝ่าย
ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีเป็นการถาวร 
   2) มติที่ประชุม 
   เห็นชอบในหลักการและมอบหมายกระทรวงการคลังหารือร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณาในรายละเอียดการออกกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องกับการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรแก่
ลูกหน้ีและเจ้าหน้ีจากการปรับปรุงโครงสร้างหน้ี 
  5.6 การเร่งรัดขั้นตอนและกระบวนการขออนุญาตจัดต้ังโรงงานผลิตไฟฟ้า 
   1) ข้อเสนอ 
   ขอให้เร่งรัดขั้นตอนและกระบวนการขออนุญาตจัดต้ังโรงงานผลิตไฟฟ้า 
   2) มติที่ประชุม 
   มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักหารือร่วมกับกระทรวงพลังงาน 
กระทรวงมหาดไทย และภาคเอกชน เพ่ือพิจารณาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการข้ันตอนและกระบวนการขอ
อนุญาตจัดต้ังโรงงานผลิตไฟฟ้า รวมท้ังให้พิจารณาสนับสนุนโรงไฟฟ้าพลังนํ้าของชุมชนด้วย 
 6. การเตรียมพร้อมด้านกําลังคนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (เสนอโดย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ) 
  6.1 ข้อเสนอ 
  ขอให้ภาคเอกชนเข้ามีส่วนร่วมในการกําหนดคุณลักษณะของกําลังคนและหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการในอนาคต รวมทั้งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ 
  6.2 มติที่ประชุม 
  ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร เ ป็ น ห น่ ว ย ง า น ห ลั ก ใ น ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม 
เชิงปฏิบัติการ ร่วมกับภาคเอกชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดคุณลักษณะของกําลังคนและหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตและบริการในอนาคต รวมทั้งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของภาครัฐ 
และนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
10. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษี
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สรรพสามิต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ออกประกาศกระทรวงการคลังเพ่ือขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษี นํ้ามันดีเซล
ออกไปอีก 1 เดือน คือ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 
0.005 โดยนํ้าหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือ ต้ังแต่วันที่ 1 สิงหาคม 
2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2556  
 
11. เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการของจังหวัดนครนายก ในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัด
ฉะเชิงเทรา วันที่ 30 – 31 มีนาคม 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันทีจํานวน 4 
โครงการ วงเงินรวม 100 ล้านบาท ตามที่จังหวัดนครนายก เสนอ โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทํา
รายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดส่งให้สํานักงบประมาณ 
(สงป.) ภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือ สงป. พิจารณาวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นต่อไป ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ 
  สาระสําคัญของแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันทีที่จังหวัด
นครนายกขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 4 โครงการ วงเงิน 
100 ล้านบาท ประกอบด้วย 
  1. โครงการภายใต้แผนงานบริการและปรับปรุงทัศนียภาพ จํานวน 2 โครงการ วงเงิน 40 ล้านบาท 
ประกอบด้วย 1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความร่มรื่นบริเวณสันเขื่อนขุนด่านฯ วงเงิน 20 ล้านบาท (โครงการ
ส่งนํ้าและบํารุงรักษาเขื่อนขุนด่านปราการชล กรมชลประทาน) และ 2) โครงการก่อสร้างอาคารชมวิวและทัศนียภาพ
อ่างเก็บนํ้าเขื่อนขุนด่านฯ และสิ่งก่อสร้างประกอบ วงเงิน 20 ล้านบาท (โครงการส่งนํ้าและบํารุงรักษาเขื่อนขุนด่าน
ปราการชล กรมชลประทาน) 
  2. โครงการภายใต้แผนงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบริการและอํานวยความสะดวกทางการ
ท่องเที่ยว จํานวน 2 โครงการ วงเงิน 60 ล้านบาท ประกอบด้วย 1) โครงการก่อสร้างแหล่งเรียนรู้เชิงปฏิบัติการทาง
วิศวกรรมแหล่งนํ้าและเทคโนโลยีการสร้างเข่ือน วงเงิน 22 ล้านบาท (โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเขื่อนขุนด่าน
ปราการชล กรมชลประทาน) และ 2) โครงการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการบริการ ในการท่องเท่ียวหัวงานเขื่อนขุน
ด่านฯ วงเงิน 38 ล้านบาท (สํานักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก กรมโยธาธิการและผังเมือง) 
 
12. เรื่อง ขออนุมัติลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซ้ือขาย สะพานเครื่องหนุนม่ันขนาดหนัก ในฐานะผู้แทนรัฐบาล
ไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้ผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้แทน (เจ้ากรมการทหารช่าง) 
เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการซื้อขายสะพานเครื่องหนุนมั่นขนาดหนัก พร้อมอุปกรณ์ดังกล่าว ในฐานะผู้แทน
รัฐบาลไทย รวมทั้งการลงนามในเอกสารการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อตกลงจัดซื้อที่อาจเกิดขึ้นในภายหลัง เฉพาะในกรณี
แก้ไขรายละเอียดที่มิใช่สาระสําคัญ โดยวงเงินรวมไม่เพ่ิมขึ้นจากที่ได้รับอนุมัติไว้ ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ 
 

ต่างประเทศ 
13. เรื่อง  การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสโลวีเนียว่าด้วย
การยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  

1. เห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ 
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สโลวีเนียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการ  โดยหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุง
ในส่วนที่ไม่กระทบต่อสาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  

2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายเป็นผู้ลงนามความตกลงฯ  

3. อนุมัติให้ กต. มีหนังสือแจ้งฝ่ายสโลวีเนียเมื่อได้ดําเนินการภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้ 
ความตกลงฯ มีผลบังคับใช้ต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ความตกลงดังกล่าวจัดทําขึ้นเพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทาง เข้า – ออก และพํานักเพ่ือ
ปฏิบัติหน้าที่ในดินแดนของแต่ละฝ่ายของบุคคลที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา
เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน ซึ่งการจัดทําความตกลงฯ ดังกล่าวถือเป็นการยกระดับความร่วมมือระหว่างสองประเทศ 
เพ่ือเป็นพ้ืนฐานไปสู่การพัฒนาความสัมพันธ์ในมิติต่าง ๆ  โดยเฉพาะด้านการเมือง เศรษฐกิจ  การท่องเที่ยว วิชาการ  
และวัฒนธรรม โดยฝ่ายไทยและฝ่ายสโลวีเนียได้บรรลุการเจรจาร่างความตกลงฯ ร่วมกันแล้ว  และฝ่ายสโลวีเนียได้
ผลักดันให้มีการลงนามความตกลงฯ ดังกล่าว ทั้งน้ี ฝ่ายสโลวีเนียได้ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทางทูตและราชการแก่ไทยฝ่ายเดียวมาต้ังแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2548 
 
14. เรื่อง การขยายขอบเขตความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มเติม 3 ประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี   
   1. เห็นชอบให้ขยายขอบเขตความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจของสํานักงานความร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เพ่ิมเติมไปยัง 3 ประเทศ คือ สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา (ศรีลังกา) ราชอาณาจักรภูฏาน (ภูฏาน) และสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต (ติมอร์-
เลสเต)  
   2. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการบริหารสํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน (คพพ.) เรื่อง การขยายขอบเขตความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านเพ่ิมเติม 3 ประเทศ 
(ศรีลังกา ภูฏาน และติมอร์-เลสเต)  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  กค. โดย สพพ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ศรีลังกาและภูฏาน ได้แสดงความสนใจที่จะร่วมมือพัฒนา
เศรษฐกิจกับประเทศไทยในโครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ เช่น ถนน ระบบประปา และโครงการปรับปรุง
ระบบข้อมูลภูมิสารสนเทศพ้ืนฐาน นอกจากน้ี ติมอร์-เลสเต ซึ่งเป็นประเทศเกิดใหม่ และแสดงความสนใจที่จะเป็น
สมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of Southeast Asian Nations: ASEAN) 
ดังน้ัน จึงเห็นสมควรขยายขอบเขตความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมขึ้น 3 ประเทศ ดังกล่าว 
เพ่ือเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายขอบเขตทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศไทยกับศรีลังกา 
ภูฏาน และติมอร์-เลสเต ให้เพ่ิมมากขึ้น  
 
15. เรื่อง การแก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการประชุมระหว่างไทย – กัมพูชา เรื่องการลาดตระเวนร่วมเพื่อป้องกันการลักลอบ
ตัดไม้บริเวณแนวชายแดน  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียน
เจย ราชอาณาจักรกัมพูชา  
  2. เห็นชอบการแต่งต้ังองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการลักลอบตัด
ไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ระดับประเทศ (ฝ่ายไทย)  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบหมายให้ผู้ช่วยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมระหว่างไทย – กัมพูชา เรื่องการ
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ลาดตระเวนร่วมเพ่ือป้องกันการลักลอบตัดไม้บริเวณแนวชายแดน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ สํานักงานตรวจ
คนเข้าเมืองปอยเปตจังหวัดบันเตียเมียนเจย ราชอาณาจักรกัมพูชา สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
  1. การต้ังคณะกรรมการร่วม ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้จัดต้ังคณะกรรมการร่วมเพ่ือดูแลการดําเนินการ
เพ่ือป้องกันการลักลอบตัดไม้พะยูงเป็น  2  ระดับ ดังน้ี 
    1.1 คณะกรรมการร่วมระดับประเทศ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา ระดับประเทศ เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการแก้ไข
ปัญหาดังกล่าวร่วมกันได้อย่างบูรณาการและเป็นระบบ ซึ่งมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ (ฝ่าย
ไทย) ดังน้ี 

  (1) องค์ประกอบ โดยมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น
ประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นรองประธานกรรมการ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธ์ุพืช อธิบดีกรมป่าไม้ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก อธิบดีกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย  ผู้แทนกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย สภาความม่ันคงแห่งชาติ กองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในราชอาณาจักร สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ผู้ว่าราชการ
จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ  ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งผู้แทนจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องอีก 10 แห่ง เป็นกรรมการ และผู้อํานวยการสํานักป้องกัน  
ปราบปราม และควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  เป็นเลขานุการ 

(2) อํานาจหน้าที่ 
   - กําหนดนโยบายและแนวทางในการป้องกันและปราบปรามการลักลอบ

ตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา โดยนโยบายและแนวทางจะต้องไม่มีนัยเก่ียวกับเขตแดนระหว่างสอง
ประเทศ 

 - ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องในการป้องกันและ
ปราบปรามการลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา เพ่ือให้การดําเนินความร่วมมือดังกล่าวเป็นไปอย่าง
บูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

 - ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับประเทศร่วมกับฝ่ายกัมพูชาปีละ 1-2 ครั้ง 
หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ 

 - แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฯ ระดับจังหวัดเพ่ือรับกรอบการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการฯ ระดับประเทศมาปรับใช้ในการปฏิบัติและลาดตระเวนให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ 
รวมทั้งเป็นช่องทางติดต่อประสานงานในพ้ืนที่ชายแดนระหว่างกัน 

 - ดําเนินโครงการตามแนวทางการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัด
ไม้พะยูงบริเวณชายแดนไทย – กัมพูชา 

 - ติดตามผลและประเมินความคืบหน้าของการป้องกันและปราบปราม
การลักลอบตัดไม้พะยูงบริเวณชายไทย – กัมพูชา เพ่ือรายงานให้รัฐบาลทราบเป็นระยะ ๆ  

 - แต่งต้ัง แก้ไข เพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ตามความ
เหมาะสม 

 - แต่งต้ังที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องตามความเหมาะสม 
1.2 คณะอนุกรรมการร่วมระดับจังหวัด ฝ่ายไทยเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

บริเวณแนวชายแดนไทย – กัมพูชา  เป็นประธานคณะอนุกรรมการฝ่ายไทย โดยมีหน้าที่รับกรอบการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการระดับประเทศมาปรับใช้ในการปฏิบัติและลาดตระเวนให้เหมาะสมกับกับพ้ืนที่ในความรับผิดชอบ  
รวมทั้งเป็นช่องทางติดต่อประสานงานในพ้ืนที่ชายแดนระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม จํานวนคณะอนุกรรมการดังกล่าวจะ
ขึ้นอยู่กับการแบ่งพ้ืนที่การลาดตระเวนของทั้งสองฝ่าย  ซึ่งจะต้องจัดการหารือเรื่องน้ีในที่ประชุมคณะกรรมการ
ระดับประเทศต่อไป 
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16.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า
ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเท่ียวภายใต้รัฐบาลแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย   
 คณะรัฐมนตรีพิจารณาขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการอุทยาน
แห่งชาติและสัตว์ป่าระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและการท่องเที่ยวภายใต้รัฐบาลแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย  ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  แล้วมีมติดังน้ี  

1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่า   
ระหว่าง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากร   
ธรรมชาติและการท่องเที่ยวภายใต้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแทนซาเนีย  หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึก
ความเข้าใจ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย  ให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หรือกระทรวงการต่างประเทศ  สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา อีกคร้ังหน่ึง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการจัดการอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าระหว่าง  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และการท่องเท่ียวภายใต้รัฐบาลแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย  มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือ
ทางวิชาการระหว่างประเทศไทย และสหสาธารณรัฐแทนซาเนียในการจัดการอุทยานแห่งชาติและสัตว์ป่าโดยอยู่บน
พ้ืนฐานความเท่าเทียมกันและได้รับประโยชน์ร่วมกัน  บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีไม่ได้มีเจตนาให้มีผลผูกพันทาง
กฎหมาย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันท์มิตรระหว่างสองประเทศ  
 
17. เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย
และกระทรวงทรัพยากรธรณีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกว่าด้วยความร่วมมือด้านน้ํามันและก๊าซธรรมชาติและการ
พัฒนา (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Energy the Kingdom of 
Thailand and the Ministry of Mineral Resources of the Republic of Mozambique on 
Cooperation in field of Oil and Gas and Development)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงพลังงานแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงทรัพยากรธรณีแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกว่าด้วยความร่วมมือด้านนํ้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติและการพัฒนา (Memorandum of Understanding Between the Ministry of Energy the Kingdom 
of Thailand and the Ministry of Mineral Resources of the Republic of Mozambique on Cooperation 
in field of Oil and Gas and Development)   
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่มิใช่
สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงพลังงาน หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเร่ืองน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระบุสาขาความร่วมมือด้านพลังงาน ได้แก่ ด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี   

ก๊าซธรรมชาติ  และอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  ภายใต้การให้เกียรติซึ่งกันและกัน เพ่ือผลแห่งการพัฒนา  
2. รูปแบบความร่วมมือกําหนดให้ทั้งสองฝ่ายดําเนินการจัดต้ังคณะทํางานร่วม (Joint Working  

Group :JWG)  เพ่ือดําเนินงานร่วมกันในการสนับสนุนสาขาความร่วมมือของบันทึกความเข้าใจดังกล่าว โดยจะมีการ
ประชุมทุก 2 ปี  ผลัดกันระหว่างไทยและโมซัมบิก   

3. บันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลบังคับเป็นระยะเวลา 3 ปี  นับต้ังแต่วันที่มีการลงนามและจะต่อ 
อายุโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลาเดียวกัน เว้นแต่ว่าคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงจะแจ้งให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงทราบถึงความ
ต้ังใจท่ีจะไม่ขอต่ออายุบันทึกความเข้าใจนี้ผ่านช่องทางการทูตภายในระยะเวลา 60 วัน โดยการสิ้นสุดการใช้บันทึก
ความเข้าใจน้ีจะไม่มีผลต่อกิจกรรมและโครงการความร่วมมือต่างๆ  ที่เกิดขึ้น หรือที่กําลังดําเนินการอยู่ตามบันทึก
ความเข้าใจน้ี   จนกว่ากิจกรรมและโครงการน้ัน ๆ  จะเสร็จสิ้น 
 
18. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่างไทยกับโมซัมบิก 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่าง
ไทยกับโมซัมบิก ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ แล้วมีมติ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย
กับโมซัมบิก ทั้งน้ี หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ให้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง   
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับโมซัมบิก (โดยระบุตําแหน่ง) ระหว่างเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิกของ
นายกรัฐมนตรี (นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร) ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2556 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับโมซัมบิก มีสาระสําคัญดังน้ี 
  1. สนับสนุนการแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ 
  2. อํานวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนของคู่ภาคี 
  3. ส่งเสริมในการโฆษณาผ่านทางการประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยว 
  4. จัดต้ังคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือดําเนินการภายใต้ความตกลง 
 
19.  เรื่องการเสนอร่างความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียเพื่อดําเนินการลงนามและดําเนินการให้มีผลใช้บังคับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
ไทยกับรัฐบาลแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ดังกล่าว ใน
ส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการดําเนินการให้มีผลใช้บังคับเพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้
กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ลงนามความตกลงดังกล่าว 
  3. เห็นชอบการเสนอความตกลงน้ีไปยังรัฐสภาเพ่ือให้ความเห็นชอบการมีผลใช้บังคับภายหลังการ
ลงนาม 
  4. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือแจ้งฝ่ายแทนซาเนียเพ่ือให้ความตกลงข้างต้นมี
ผลใช้บังคับ ภายหลังรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว 
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20. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐโมซัมบิก และสาธารณรัฐ
แทนซาเนียว่าด้วยความร่วมมือด้านความม่ันคงทางอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐโมซัมบิก 
และสาธารณรัฐแทนซาเนียว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุปโภค
บริโภคตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําและเห็นชอบบันทึกความเข้าใจ ดังน้ี 
   1.1 บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
โมซัมบิกว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร ผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค 
   1.2 บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
แทนซาเนียว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร ผลิตภัณฑ์ ทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค 
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ลงนามเอกสาร 
  3. หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ โดยถ้อยคํา
ดังกล่าวสอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของประเทศไทย ก็ขอให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถพิจารณา
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 
  4. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งประเทศคู่ภาคีเพ่ือให้บันทึกความเข้าใจ ฯ มีผลใช้บังคับ 
ภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการภายในที่เก่ียวข้อง 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
   บันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับ มีรายละเอียดดังน้ี 
  1. บันทึกความเข้าใจท้ังสองฉบับดังกล่าว มีเน้ือหาสาระเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือในสาขาความ
มั่นคงทางอาหาร และการค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค โดยใช้กลไกความร่วมมือภาครัฐ โดย
การสนับสนุนของสถาบันทางการเงินและภาคเอกชน  
  2. บันทึกความเข้าใจทั้งสองฉบับดังกล่าว เป็นความตกลงซึ่งก่อให้เกิดพันธกรณีในระดับรัฐบาล
ภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นหนังสือสัญญา
ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อนการลงนาม แต่ไม่เข้าข่ายเป็น
หนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสองที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 
 
21. เรื่อง  การขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่ระหว่าง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐบาลไทยกับกระทรวงพลังงานและแร่ภายใต้รัฐบาลสหสาธารณรัฐ
แทนซาเนีย 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านธรณวิีทยา
และทรัพยากรแร่ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐบาลไทยกับกระทรวงพลังงานและแร่ภายใต้
รัฐบาลสหสาธารณรัฐแทนซาเนียตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแล้วมีมติดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจด้านด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่ระหว่างกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพลังงานและแร่ภายใต้รัฐบาลแห่งสห
สาธารณรัฐแทนซาเนีย หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้าน
ธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐบาลไทยกับกระทรวงพลังงานและ
แร่ภายใต้รัฐบาลสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือกระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อีกครั้ง 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว  
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  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ร่างบันทึกความเข้าใจด้านธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมภายใต้รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงพลังงานและแร่ภายใต้รัฐบาลแห่งสหสาธารณรัฐ
แทนซาเนีย มีวัตถุประสงค์เพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการทางด้านการจัดการธรณีวิทยาและทรัพยากรแร่ของ
ประเทศไทยและแทนซาเนีย บนพ้ืนฐานของความเท่าเทียมและการมีผลประโยชน์ร่วมกัน โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทาง
การค้าใด ๆ และไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมาย 
   
22. เรื่อง การลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐโมซัมบิก  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอดังน้ี  
   1. อนุมัติการจัดทําและเห็นชอบข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่าง
ราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐโมซัมบิก ที่ พณ. เสนอ   
   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศลงนามข้อตกลงดังกล่าว  
  3. หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคําของร่างข้อตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ โดยถ้อยคําดังกล่าว
สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของประเทศไทย ให้ พณ. สามารถพิจารณาดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ร่างข้อตกลงฯ ของ พณ. มีสาระสําคัญครอบคลุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย  
   1. การอํานวยความสะดวกและการส่งเสริมทางการค้าและการลงทุน  
   2. การส่งเสริมการลงทุนร่วมระหว่างภาคเอกชนสองฝ่าย  
  3. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาท่ีสองฝ่ายมีศักยภาพ อาทิ เกษตร ป่าไม้ ประมง ปศุสัตว์             
อัญมณี และเคร่ืองประดับ แร่ธาตุ และพลังงาน เป็นต้น  
   ในการน้ีทั้งสองฝ่ายจะต้ังกลไกการหารือภายใต้คณะกรรมการร่วมทางการค้า (Joint Trade 
Committee : JTC) ระหว่างไทยและโมซัมบิก เพ่ือเป็นเวทีในการหารือเพ่ือแก้ไขปัญหาทางการค้า และส่งเสริม
การค้าและการลงทุนระหว่างกัน โดยมีประธานร่วมคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สําหรับฝ่ายไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าสําหรับฝ่ายโมซัมบิก ทั้งน้ี ร่างข้อตกลงฉบับน้ีจะเร่ิมมีผลบังคับใช้
ต้ังแต่วันที่ลงนาม และจะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี และจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ เว้นแต่คู่ภาคีจะมีการ
แจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในการยกเลิกร่างข้อตกลงฉบับน้ีล่วงหน้าอย่างน้อย 6 เดือน ก่อนวันหมดอายุของร่าง
ข้อตกลงฯ  
 
23. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมไทย-โมซัมบิกในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิกอย่างเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรี  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
   1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมไทย-โมซัมบิกในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิก
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี  
    2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทยก่อนมีการประกาศถ้อยแถลงร่วมดังกล่าว ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง   
   สาระสําคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมฯ สําหรับการเยือนสาธารณรัฐโมซัมบิก 
  เอกสารร่างถ้อยแถลงร่วมฯ มีสาระสําคัญเพ่ือเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมและแสดงความมุ่งมั่น
ของรัฐบาลไทยและรัฐบาลโมซัมบิกในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ ในด้านการเมือง เศรษฐกิจ ความ
ร่วมมือทางวิชาการ โดยเฉพาะการเห็นชอบให้ทั้งสองประเทศเป็นประตูของแต่ละภูมิภาคระหว่างกัน การส่งเสริมและ
เพ่ิมพูนการลงทุนของไทยในโมซัมบิกในสาขาพลังงาน ก่อสร้าง เหมืองแร่ อัญมณี อาหาร และประมง รวมทั้ง การ
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แสดงความพร้อมของไทยที่จะขยายความร่วมมือทางวิชาการกับโมซัมบิกในสาขาที่ไทยมีความเช่ียวชาญ อาทิ 
เกษตรกรรม สาธารณสุข การแปรรูปอาหาร การท่องเที่ยว การพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและย่อม นอกจากน้ัน ทั้งสอง
ฝ่ายยังได้แสดงความพร้อมที่จะมีความร่วมมือทั้งในระดับภูมิภาคและระดับพหุภาคีในด้านต่าง ๆ ที่ทั้งสองประเทศ 
จะให้ความสําคัญและพัฒนาความร่วมมือกันต่อไป ได้แก่ ความร่วมมือในกรอบสหประชาชาติ ความร่วมมือด้านการ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างย่ิง การสนับสนุนของโมซัมบิกต่อแนวคิด
เรื่อง “ความริเริ่มไทย-แอฟริกา” เพ่ือส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและแอฟริกา  
 
24. เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําความตกลงและบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐโมซัมบิก
และสาธารณรัฐยูกันดา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติการจัดทําและเห็นชอบความตกลงและบันทึกความเข้าใจ ดังน้ี  
1.1 ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกว่า 

ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ 
1.2 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร  การค้าและการ 

ลงทุนในผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตรระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐยูกันดา 
2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับ 

มอบหมายเป็นผู้ลงนามเอกสารตามข้อ 1. 
3. หากมีการแก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคําของร่างความตกลงฯ และบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่ 

สาระสําคัญ โดยถ้อยคําดังกล่าวสอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของประเทศไทย   ให้กระทรวงการ
ต่างประเทศสามารถพิจารณาดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ความตกลงและบันทึกความเข้าใจ มีรายละเอียดดังน้ี  

1. ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกว่าด้วย 
การยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ 

1.1  ความตกลงดังกล่าวยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเข้าประเทศ การเดิน 
ทางผ่าน และพํานักอาศัย สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการของประเทศคู่ภาคี  โดยผู้ถือ
หนังสือเดินทางดังกล่าวสามารถพํานักในประเทศผู้รับได้ไม่เกิน 30 วัน อย่างไรก็ตาม ประเทศคู่ภาคีสามารถปฏิเสธ
การยกเว้นการตรวจลงตราได้ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคง 

1.2  สําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการที่จะเดินทางไปปฏิบัติ 
หน้าที่ในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุล หรือในองค์การระหว่างประเทศซึ่งต้ังอยู่ในประเทศผู้รับ  ตลอดจน
ผู้ติดตามของบุคคลเหล่าน้ัน  จะต้องได้รับการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเข้าประเทศก่อนเดินทางไปรับหน้าที่ 

1.3  บุคคลของประเทศคู่ภาคีจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศผู้รับ หากผู้ใดฝ่าฝืน 
กฎหมายหรือเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนา รัฐบาลของประเทศผู้รับสามารถพิจารณาปฏิเสธการเดินทางเข้าประเทศ 
หรือระงับเวลาการพํานักอยู่ในประเทศของบุคคลน้ันได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรแก่รัฐบาลของผู้
น้ัน 
  ความตกลงดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ และการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างกัน   ทั้งน้ี 
หน่วยงานที่เก่ียวข้องไม่มีข้อขัดข้องแต่ประการใด และเห็นว่าจะส่งผลดีต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ  และ
นําไปสู่การขยายความร่วมมือในอนาคต 

2. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร  การค้าและการลงทุนใน 
ผลิตภัณฑ์และโภคภัณฑ์การเกษตรระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐยูกันดา   
  บันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีเน้ือหาสาระเป็นการกําหนดกรอบความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศไทยกับสาธารณรัฐยูกันดา  โดยทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันค้นหาสาขาความร่วมมือในกรอบความม่ันคงทางอาหาร 
การค้าและการลงทุน  ที่สามารถร่วมมือกันได้ ตลอดจนจัดต้ังคณะทํางานร่วม เพ่ือศึกษาและพิจารณารูปแบบของ
ความร่วมมือในสาขาดังกล่าวระหว่างกันต่อไป  
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25. เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําความตกลงและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทยกับ
โมซัมบิก ไทยกับแทนซาเนีย  และไทยกับยูกันดา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติการจัดทําความตกลงและบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง 
ไทยกับโมซัมบิก ไทยกับแทนซาเนีย และไทยกับยูกันดา  และเห็นชอบร่างความตกลงและบันทึกความเข้าใจ           
จํานวน 3  ฉบับ ดังน้ี  

1.1 ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ 
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิก 

1.2 บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ 
แทนซาเนียว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ  

1.3 บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ 
ยูกันดาว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ  

2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายลงนามความตกลงและบันทึกความเข้าใจดังกล่าว  

3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างความตกลงและบันทึกความเข้าใจข้างต้น  
ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทยให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่
ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 

สาระสําคัญของเร่ือง 
1. ร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ 

รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐโมซัมบิกมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบต่างๆ  อาทิ  การจัดส่ง
คณะผู้แทนไทยไปศึกษาติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา การมอบหมายผู้เช่ียวชาญหรืออาสาสมัครไทยไป
ปฏิบัติงานการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการดําเนินโครงการพัฒนาในสาธารณรัฐโมซัมบิก การแลกเปลี่ยน 
เจ้าหน้าที่ การให้ทุนศึกษาและฝึกอบรม และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งสาธารณรัฐแทนซาเนียว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ  

2. ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ 
แทนซาเนียว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ และร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐยูกันดาว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ  การแลกเปลี่ยนผู้เช่ียวชาญ  นักวิชาการ และสิ่งอํานวยความสะดวกในการฝึกอบรม  ส่งเสริม
การศึกษาและโครงการท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม การให้ความช่วยเหลือในโครงการเฉพาะต่าง ๆ 
และความช่วยเหลือในรูปแบบอ่ืนที่ตกลงร่วมกัน  

การจัดทําความตกลงและบันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะเป็นกลไกสําคัญในการส่งเสริม 
ความร่วมมือแบบใต้ – ใต้ (South-South Cooperation) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับรัฐบาลและ
ระดับประชาชน อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการเพ่ิมบทบาทของไทยในฐานะประเทศผู้ให้ความช่วยเหลือหรือหุ้นส่วนเพ่ือ
การพัฒนาในภูมิภาคแอฟริกา นอกจากน้ี การดําเนินความร่วมมือดังกล่าวยังจะเป็นช่องทางให้ไทยได้ขยาย
ความสัมพันธ์กับประเทศในภูมิภาคแอฟริกาซึ่งเป็นแหล่งวัตถุดิบและตลาดใหม่ของภาคธุรกิจไทย และยกระดับ
บทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วย  
 

แต่งต้ัง 
26.  เรื่อง แต่งต้ัง  
  1. แต่งต้ังรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธาน
กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  
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  2. แต่งต้ังผู้ทีจ่ะดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหารสูง) (สํานัก
นายกรัฐมนตร)ี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายชูเกียรติ รัตนชัยชาญ รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 เพ่ือทดแทนผูเ้กษียณอายุราชการ ตามท่ีสาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  3. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารสถาบันรับรอง
คุณภาพสถานพยาบาล  
   คณะรัฐมนตรีมติอนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังน้ี 1. นายศุภชัย คุณารัตนพฤกษ์ ประธาน
กรรมการ 2. นายสุรเชษฐ์ สถตินิรามัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยให้อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของ
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้แต่งต้ังไว้แล้ว ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป  
 
  4. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
   คณะรัฐมนตรมีติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ในกระทรวง
วัฒนธรรม ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังน้ี  
  1. นายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมศิลปากร ไปดํารงตําแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม)  
   2. นายเอนก สีหามาตย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดํารงตําแหน่ง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมศิลปากร  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  5. แต่งต้ังผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังนายสุนชัย คํานูณเศรษฐ์ รองผู้ว่าการพัฒนาโรงไฟฟ้า ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ โดยมีผลต้ังแต่วันที ่31 กรกฎาคม 
2556 และได้รบัผลตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 
  6. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารโรงเรียนมหิดล
วิทยานสุรณ์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานสุรณ์ ชุดใหม ่เน่ืองจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งมาครบ 4 ปี ตามวาระแล้ว ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
โดยมีรายช่ือ ดังน้ี 1. รองศาสตราจารย์คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ประธานกรรมการ 2. ศาสตราจารย์ประสาท  
สืบค้า กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ จากบัญชีรายช่ือเจ้าหน้าที่โรงเรียนเสนอ 3. รองศาสตราจารย์ศักรินทร์ 
ภูมิรัตน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ จากบัญชีรายช่ือเจ้าหน้าที่ผู้ปกครองนักเรียนเสนอ  
4. รองศาสตราจารย์เอกชัย ลีลารัศม ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์ 5. นางฉันทวิทย์ สุชาตานนท์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่มิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2556  
เป็นต้นไป  
 
  7. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังนายธานินทร์ อังสุวรังษี เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) แทนนายชัยเกษม นิติสิร ิกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ ธอส. ที่ขอลาออก ตามท่ี
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กระทรวงการคลังเสนอ  ทั้งน้ี ให้ผูท้ี่ได้รับแต่งต้ังดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตน
แทน  
 
  8.  การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลือ่นนโยบายและยุทธศาสตรก์ารแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปต.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที ่178/2556 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  
   ตามท่ีได้มีคําสัง่สํานักนายกรัฐมนตรีที ่307/2555 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือให้เป็นกลไกระดับสูง ทําหน้าที่
ในการสั่งการ อํานวยการ กํากับ ติดตาม ประสานการขับเคลื่อนให้เกิดเอกภาพและบูรณาการในการทํางานร่วมกัน
ของทุกฝ่ายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ น้ัน  
  โดยที่ได้มีประกาศพระบรมราชโองการเม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ใหร้ัฐมนตรีพ้นจากความเป็น
รัฐมนตรีและแต่งต้ังรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการขบัเคลื่อนนโยบายและ
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจงัหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือให้มีความเหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึงให้ยกเลิก
องค์ประกอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรีที่ 307/2555 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 และให้ใช้ความต่อไปน้ีแทน 
    “1. องคป์ระกอบ   
    1.1  นายกรัฐมนตรี       ประธานกรรมการ  
   1.2  รองนายกรัฐมนตรี        รองประธานกรรมการ  
         (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก)   
    1.3  รองนายกรัฐมนตรี      รองประธานกรรมการ  
         (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล)       
    1.4  รองนายกรัฐมนตร ี      รองประธานกรรมการ  
         (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)        
    1.5  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน    รองประธานกรรมการ  
   1.6  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม     กรรมการ  
   1.7  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ    กรรมการ  
   1.8  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม    กรรมการ  
         และความมั่นคงของมนุษย์        
    1.9  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์    กรรมการ  
   1.10 รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม     กรรมการ  
   1.11 รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย์     กรรมการ  
   1.12 รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย    กรรมการ  
   1.13 รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงยุติธรรม    กรรมการ  
   1.14 รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงศึกษาธิการ    กรรมการ  
   1.15 รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงอุตสาหกรรม    กรรมการ  
   1.16 รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงกลาโหม    กรรมการ  
   1.17 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี     กรรมการ  
   1.18 ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี     กรรมการ  
   1.19 ผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ    กรรมการ  
   1.20 ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ    กรรมการ  
   1.21 เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ   กรรมการ  
          และสังคมแห่งชาติ  
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   1.22 ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ      กรรมการ  
   1.23 รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรรมการ  
   1.24 ผู้อํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน ภาค 4    กรรมการ  
   1.25 เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ    กรรมการและเลขานุการ  
   1.26 เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรรมการ 
             และผู้ช่วยเลขานุการ  
   1.27 เลขาธิการกองอํานวยการรักษาความมั่นคง   กรรมการ  
           ภายในราชอาณาจักร     และผู้ช่วยเลขานุการ”  
    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป  
 
 
  9. แก้ไขเพิ่มเติมคําสัง่สาํนักนายกรัฐมนตรทีี่ 154/2554 เรื่องยุทธศาสตร์พลงัแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติดแห่งชาติ และปรับปรงุการจัดต้ังศนูย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 177/2556 เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตรทีี่ 154/2554 เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
  ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 154/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 เรื่องยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กําหนดให้มีศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เพ่ือทําหน้าที่เป็น
องค์กรอํานวยการระดับชาติ ในการนํานโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลไป
ปฏิบัติให้บรรลุผลสําเร็จ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ น้ัน 
  เพ่ือให้การดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัย
อํานาจตามความในพระราชบญัญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจึงมีคําสั่ง
ดังต่อไปน้ี 
  1. ให้ยกเลิกความในข้อ 5.1 แห่งคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 154/2554 เรื่อง ยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด และให้ใช้ข้อความต่อไปน้ีแทน 
  “5.1 ให้มศีูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) เป็นองค์กรอํานวยการ
ระดับชาติ และให้มีศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับต่าง ๆ ต้ังแต่ระดับกระทรวง ระดับกรม/
หน่วยงาน ระดับภาค/พ้ืนที่ตามแนวชายแดน ไปจนถึงระดับจังหวัด รวมทั้งศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดระดับอําเภอ/ก่ิงอําเภอ และระดับพ้ืนที่อ่ืนใด เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยรอง
นายกรัฐมนตรหีรือรัฐมนตรีทีไ่ด้รับมอบหมายให้เป็นผู้อํานวยการ ศพส. มีอํานาจในการจัดต้ัง ปรับปรุง แก้ไข เพ่ิมเติม 
และกํากับดูแล ศพส. ทุกระดับและทุกพ้ืนที ่หรือจะมอบให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการก็ได้ ตาม
ความเหมาะสม” 
 
  2. คําสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแย้งกับคําสั่งน้ี ให้ใช้คําสั่งน้ีแทน  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
 

 คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบคําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตรีที่ 179/2556 เรื่อง ปรับปรงุการจัดต้ังศนูย์
อํานวยการพลังแผน่ดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  

 ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 155/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554 เรื่อง จัดต้ังศูนย์
อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เพ่ือทําหน้าที่เป็นองค์กรอํานวยการระดับชาติในการนํานโยบาย
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และยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลไปปฏิบัติให้บรรลุผลสาํเร็จ โดยมี รองนายกรัฐมนตรี 
(ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง) เป็นผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ น้ัน 

 เพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างต่อเน่ือง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 
11 (3) (6) (8) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จึงให้
ปรับปรุงการจัดต้ังศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ โดยให้ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 

 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
  
 

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