
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/430                        วันท่ี  22  พฤษภาคม  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  21  พฤษภาคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 9 เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความม่ันคง 

และปลอดภัยของประชาชน ประจําเดือนมีนาคม 2556 
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  
ด้านความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน ประจําเดือนมีนาคม 2556 ตามที่รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) รายงานว่า 
หน่วยงานที่รับผิดชอบได้รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและ
ปลอดภัยของประชาชน ประจําเดือนมีนาคม 2556 โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ คือ 
  หัวข้อที่ 4  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่
ชลประทาน โดยสํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ได้ดําเนินโครงการ  
ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ. 2555 ในพ้ืนที่ลุ่มแม่นํ้าเจ้าพระยา    
8 ลุ่มนํ้า และพ้ืนที่ลุ่มนํ้าอ่ืนๆ 17 ลุ่มนํ้า การบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่
ชลประทาน เพ่ือส่งนํ้าและระบายนํ้าในพ้ืนที่เพาะปลูก 24.52 ล้านไร่ การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่
การเกษตรและพ้ืนที่เศรษฐกิจลดลง 60,000 ไร่ รวมทั้งการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 10 
โครงการ (ผลการดําเนินการเฉลี่ยประมาณร้อยละ 12) 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 16 เรื่อง การแต่งต้ังคณะทํางานร่วมด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและ 
การเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่าง ไทย – กัมพูชา ฝ่ายไทย 
  สาระสําคัญของเร่ือง คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวง 
การต่างประเทศ (กต.) เสนอ โดยมีสาระสําคัญของแนวทางการดําเนินความร่วมมือฯ ที่มีรายละเอียด
เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ 
 
 
 
 

/หัวข้อที่ 5.... 
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วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ - สังคม 9 การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและปลอดภัย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ของประชาชน ประจําเดือนมีนาคม 2556

ต่างประเทศ 16 การแต่งตั้งคณะทํางานร่วมด้านการพัฒนาพ้ืนท่ีชายแดนและการเช่ือมโยงเส้นทาง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
คมนาคมระหว่างไทย - กัมพูชา ฝ่ายไทย

แต่งต้ัง 19 ข้อที่ 1 แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายยุคล ล้ิมแหลมทอง)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                      วันที่ 21 พฤษภาคม 2556          
  
  วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากน้ัน นายภักดีหาญส์   หิมะทองคํา พร้อมด้วย ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต และนายชลิตรัตน์ 
จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้
ดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดง
    สินค้าในต่างประเทศ) 
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนใน
    สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง   ร่างกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน  
    สถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดอัตราส่วนของไอโอดีนที่โรงงาน
    จะนํามาใช้เพ่ือการผลิตเกลือบริโภค พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที ่..) 
  6.  เรื่อง  การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรม 
    พ้ืนฐานและการเหมืองแร่   สาํนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ 
    สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม) 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
  7.  เรื่อง  ผลการพิจารณาคําร้องที่ขอให้เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรบัปรุง 
    กฎหมาย 
  8.  เรื่อง  การโอนบรรดาอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สทิธิ หน้ี และงบประมาณของ 
    องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การ 
    มหาชน) เฉพาะในส่วนของสํานักงานพ้ืนที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ใหกั้บ 
    สํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 
  9.  เรื่อง  การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและปลอดภัยของ
    ประชาชน ประจําเดือนมีนาคม 2556  
 10.   เรื่อง  การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต ใน 
   ส่วนของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์  นาคพงศ์)   
   ประจําเดือนมีนาคม 2556 
  11.  เรื่อง  รายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 2552 (ฉบับปรับปรุง) ตามบทบัญญัติของรฐัธรรมนูญ
    แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 
  12.  เรื่อง   แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้า 
    ประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 2559  
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ต่างประเทศ 

 
  13.  เรื่อง  การบริจาคเงินสมทบกองทุนสําหรับพันธมิตรหลากอารยธรรมแห่งสหประชาชาติ 
    (United Nations Alliance of Civilizations – UNAOC) 
  14.  เรื่อง  ร่างกรอบการเจรจาเพ่ือการยกระดับสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาค
    อาเซียน +3 (ASEAN +3 Macroeconomic Research Office : AMRO) เป็น 
    องค์การระหว่างประเทศ 
  15.  เรื่อง  การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง 
    สาธารณรัฐแอลเบเนียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสําหรับผู้ถือ
    หนังสือเดินทางทูตและราชการ 
  16.  เรื่อง   การแต่งต้ังคณะทํางานร่วมด้านการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและการเช่ือมโยงเส้นทาง
    คมนาคมระหว่างไทย – กัมพูชา ฝ่ายไทย  
  17.  เรื่อง  ข้อมติวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 180 ปี ความสัมพันธ์
    ทางการทูตระหว่างไทย-สหรฐัอเมริกา 
  18.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะทํางานฝ่ายไทย-เมียนมาร์ (Myanmar-Thailand Taskforce) 
    เพ่ือวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงิน โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย 
    และพ้ืนที่โครงการท่ีเก่ียวข้อง ครั้งที่ 2  
 

แต่งต้ัง 
  19.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา (ปคร.) ของรองนายกรฐัมนตร ี 
  (นายยุคล ลิม้แหลมทอง) 
 2.  รัฐบาลสาธารณรัฐคาซคัสถานเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
  ประเทศไทย  

 3. ขอความเห็นชอบให้นายวิทิต อรรถเวชกุล พ้นจากการดํารงตําแหน่ง 
  ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม  

 4. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 111/2556 เรือ่ง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและ
  มอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทน  
  นายกรัฐมนตร ีและให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานัก 
  นายกรัฐมนตร ีสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีและกํากับดูแลแทน
  นายกรัฐมนตร ีสําหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และ 
  หน่วยงานของรัฐ 

5. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร 
 ระดับสูง (กระทรวงยุติธรรรม)  

6. รับโอนและแต่งต้ังรองเลขาธิการ ศอ.บต.  
7. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
8. แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
9. การให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตําแหน่ง และการแต่งต้ังข้าราชการ

 การเมือง (กระทรวงการคลัง)  
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10. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
11. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงพลังงาน)  
12. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
13. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง

 ของมนุษย์)  
14. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
15. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)  
16. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  
17. ขออนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี  

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

 เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  

รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4 

กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ...)  
พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร  (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ)
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
            ข้อเท็จจริง 
            กค. เสนอว่า รัฐบาลมีนโยบายในการผลักดันการส่งออกของประเทศในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจใน 
กลุ่มยูโรโซน และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสในการหาตลาดใหม่ในต่างประเทศที่มีศักยภาพ จึงให้
กรมสรรพากรพิจารณายกเว้นภาษีเงินได้ ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรับเงินได้เป็นจํานวนร้อยละ 
หน่ึงร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่ค่าก่อสร้างสถานที่จัดแสดง ค่าประกันภัย ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสินค้า
และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศ สําหรับรายจ่ายที่ได้
จ่ายไป ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 
            สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
            กําหนดให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สําหรบัเงินได้เป็นจํานวนร้อยละ
หน่ึงร้อยของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนที่ ค่าก่อสร้างสถานที่จัดแสดง ค่าประกันภัย ค่าระวาง หรือค่าขนส่งสนิค้า
และอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการเข้ารว่มงานออกร้านงานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าในต่างประเทศ สําหรับรายจ่ายที่ได้
จ่ายไปต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทั้งน้ี เฉพาะกรณีที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล           
มีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐว่าได้เข้าร่วมงานจริง 
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการเป็นกองบังคบัการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
          คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่าง
อ่ืนในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยรับความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร. ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  รวมท้ังให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติรับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสํานักงบประมาณ         
ไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย 
          สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
          แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการอย่างอ่ืนในสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ พ.ศ. 2552 ดังน้ี 
 

กฎกระทรวงฯ พ.ศ. 2552 ร่างกฎกระทรวงฯ ที่เสนอ 
ข้อ 2 ให้แบ่งสว่นราชการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ดังต่อไปน้ี 
(1) สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ แบ่งเป็น
ดังต่อไปน้ี 
     1.1 ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
                             ฯลฯ 
     (13) กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
แบ่งเป็นดังต่อไปนี้ 
            (ฉ) กองบังคับการตํารวจน้าํ ประกอบด้วย

ร่างข้อ 1 ใหแ้บ่งส่วนราชการสํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ ดังต่อไปน้ี 
(1) สํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ แบ่งเป็น 
ดังต่อไปน้ี 
     1.1 ส่วนราชการที่มีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ
                               ฯลฯ 
       (13) กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง 
แบ่งเป็นดังต่อไปนี้ 
              (ฉ) กองบังคับการตํารวจน้ํา 
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                 (1) ฝ่ายอํานวยการ 
                 (2) - (4) กองกํากับการ 1-3 
                 (5) - (12) กองกํากับการ 4 -11  
                (13) กลุม่งานเรือตรวจการณ์ขนาด 110 
– 180 ฟุต 
                        ฯลฯ 

ประกอบด้วย 
                    (1) ฝ่ายอํานวยการ 
                    (2) - (4) กองกํากับการ 1- 3 
                    (5) - (13) กองกํากับการ 4 -12 
                    (14) กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ขนาด 
110 – 180 ฟุต 

ฯลฯ
               (ซ) กองบังคับการปราบปรามการ
กระทําความผดิเก่ียวกับการค้ามนุษย์ ประกอบด้วย 
          (1) ฝ่ายอํานวยการ 
          (2) – (7) กองกํากับการ 1-6 
          (8) กลุ่มงานสอบสวน 

ฯลฯ 
(ญ) กองบังคบัการปราบปรามการกระทําความผิด
เก่ียวกับการทจุริตและประพฤติมิชอบในวง
ราชการ ประกอบด้วย 
          (1) ฝ่ายอํานวยการ 
          (2) - (7) กองกํากับการ 1- 6 
          (8) กลุ่มงานสอบสวน 
ข้อ 3 ส่วนราการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติมีอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปน้ี 
   (12) กองบัญชาการตํารวจสอบสวน
กลาง แบ่งเป็นดังต่อไปน้ี 
           (ก) กองบังคับการอํานวยการ มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

ฯลฯ 
        (ซ) กองบังคบัการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
             1) รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมท่ีเก่ียวกับการคา้มนุษย์ทั่ว
ราชอาณาจักร 
             2) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับ
ความผิดอาญาเก่ียวกับการค้ามนุษย์ รวมทัง้ความผิด
เก่ียวกับแรงงานและการจัดระเบียบสังคม และ
ความผิดอ่ืนที่เก่ียวเน่ือง 
 
             3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ฯลฯ 
 

              (ซ)  กองบังคับการปราบปรามการค้า
มนุษย์  ประกอบด้วย 
                      (1) ฝ่ายอํานวยการ          
                      (2) - (7) กองกํากับการ 1- 6 
                      (8) กลุ่มงานสอบสวน 
                            ฯลฯ 
               (ญ)  กองบังคบัการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 
                     (1) ฝ่ายอํานวยการ          
                      (2) - (7) กองกํากับการ 1- 6 
                      (8) กลุ่มงานสอบสวน 
 
ร่างข้อ 2 ส่วนราชการในสํานักงานตํารวจแห่งชาติมี
อํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
  (12) กองบัญชาการตํารวจสอบสวน
กลาง แบ่งเป็นดังต่อไปน้ี 
        (ก) กองบังคับการอํานวยการ มีหน้าที่
ดังต่อไปน้ี 
        (ซ) กองบังคบัการปราบปรามการคา้
มนุษย์ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
                   1) รักษาความสงบเรียบร้อยป้องกัน
และปราบปรามอาชญากรรมท่ีเก่ียวกับการค้ามนุษย์
ทั่วราชอาราจักร 
                   2) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับ
ความผิดอาญาเก่ียวกับการค้ามนุษย์ / การกระทาํ
ผิดต่อเด็ก เยาวชน และสตรตีลอดจนความผิด
เก่ียวกับแรงงานและการจัดระเบยีบสังคม และ
ความผิดอ่ืนทีเ่ก่ียวเนื่อง 
                    3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุน
การปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

ฯลฯ 
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         (ญ) กองบังคบัการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
วงราชการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 
            1) รกัษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมที่เก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการทั่วราชอาณาจักร 
            2) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอื่นอันเก่ียวกับ
ความผิดทางอาญาเก่ียวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือการทุจริตในวงราชการ และความผิดว่า
ด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือในวง
ราชการและความผิดอ่ืนที่เก่ียวเน่ือง 
            3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
 

ฯลฯ

         (ญ) กองบังคบัการปอ้งกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
 
           1) รกัษาความสงบเรียบร้อย ป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมที่เก่ียวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวงราชการทั่วราชอาณาจักร 
            2) ปฏิบัติงานตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญาและตามกฎหมายอ่ืนอันเก่ียวกับ
ความผิดทางอาญาเก่ียวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือการทุจริตในวงราชการ และความผิดว่า
ด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือในวง
ราชการและความผิดอ่ืนที่เก่ียวเน่ือง 
           3) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย 
  

ฯลฯ
  
3. เรื่อง  ร่างกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงนิประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพล
เรือนในสถาบนัอุดมศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลังไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการ 
ต่อไปได้          
            ข้อเท็จจรงิ 
            ศธ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
            1. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้กําหนดมาตรฐานกําหนด
ตําแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาของกลุ่มประเภทวิชาชีพเฉพาะไว้จํานวน 29 วิชาชีพเฉพาะตามกฎ 
ก.พ.อ. โดยมาตรฐานกําหนดตําแหน่งดังกล่าวไม่ได้กําหนดสายงานจิตวิทยาคลินิก แต่เน่ืองจากมีข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งที่มีคณะแพทย์ศาสตร์และโรงพยาบาลให้บริการด้านสุขภาพที่ดํารงตําแหน่ง
นักจิตวิทยาและมีคุณวุฒิทางจิตวิทยาคลินิก พร้อมทั้งมีใบประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิกตลอดรวมถึงปฏิบัติ
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก ตามมาตรฐานวิชาชีพจิตวิทยาคลินิกของสํานักงาน ก.พ. ดังน้ัน ก.พ.อ. จึงเห็นสมควรให้
กําหนดมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงายจิตวิทยาคลินิกเพ่ิมขึ้นอีก 1 สายงาน และกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งต้ังแต่
ระดับชํานาญการขึ้นไปของสายงานจิตวิทยาคลินิก เป็นตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะที่มีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง ตามแนวทางเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งการกําหนดตําแหน่งนักจิตวิทยาคลินิกเป็นตําแหน่งที่มี
สิทธิได้รับเงินประจําตําแหน่ง มีผลให้ต้องใช้งบประมาณเพ่ิมขึ้น เพ่ือเป็นเงินประจําตําแหน่งและเงินค่าตอบแทน
นอกเหนือจากเงินเดือนตามระเบียบกระทรวงการคลัง เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 951,600 
            2. ก.พ.อ. ในฐานะองค์กรกลางบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ในการ
ประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 มมีติเห็นชอบมาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงานจิตวิทยาคลินิก 
และกําหนดให้ผู้ดํารงตําแหน่งต้ังแต่ระดับชํานาญการข้ึนไปของสายงานจิตวิทยาคลินิก ซึ่งเป็นตําแหน่งวิชาชีพเฉพาะ
มีสิทธิได้รับเงินเดือนประจําตําแหน่ง 
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            สาระสําคัญของร่างกฎ ก.พ.อ. 
            กําหนดให้สายงานจิตวิทยาคลินิก เป็นตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะมีสิทธิได้รับเงินประจํา
ตําแหน่ง 
 
4. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดอัตราส่วนของไอโอดีนที่โรงงานจะนํามาใช้เพื่อการผลิต
เกลือบริโภค พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ ร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดอัตราส่วนของ
ไอโอดีนที่โรงงานจะนํามาใช้เพ่ือการผลิตเกลือบริโภค พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจริง 
  อก.เสนอว่า 
  1. เน่ืองจากในปัจจุบันมีกฎหมายที่ควบคุมในเร่ืองของเกลือบริโภค ดังน้ี 
   1.1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กําหนดอัตราส่วนของไอโอดีนที่โรงงานจะ
นํามาใช้เพ่ือการผลิตเกลือบริโภค พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2550 กําหนดให้โรงงานผลิตเกลือบริโภคต้องผลิต
เกลือบริโภคท่ีใช้ปรุงหรือแต่งรสอาหาร ซึ่งมีอัตราส่วนของไอโอดีน (Iodine) ผสมอยู่ไม่น้อยกว่า 30 มิลลิกรัม             
ต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม ยกเว้นการผลิตเกลือบริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการส่งออกไปจําหน่ายนอกจาก
ราชอาณาจักร 
   1.2 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกลือบริโภค ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 กําหนดให้
เกลือบริโภคต้องมีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม และไม่เกิน 40 มิลลิกรัม ต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม 
  2. โดยที่ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ตามข้อ 1.1 ได้กําหนดให้โรงงานที่ผลิตเกลือบริโภคต้องมี
ปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 30 มิลลิกรัม ต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม ซึ่งไม่สอดคล้องกับประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ตามข้อ 1.2 ที่กําหนดให้เกลือบริโภคต้องมีปริมาณไอโอดีนไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัมและไม่เกิน 40 
มิลลิกรัม ต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม จึงต้องปรับปรุงแก้ไขประกาศดังกล่าวเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายการแก้ไข
ปัญหาประชาชนขาดสารไอโอดีนและประกาศกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อ 1.2 ที่ใช้บังคับในปัจจุบันจึงได้เสนอ          
ร่างประกาศตามข้อ 1 มาเพ่ือดําเนินการ 
  สาระสําคัญของร่างประกาศ 
  กําหนดให้โรงงานซึ่งประกอบกิจการผลิตเกลือบริโภคท่ีใช้ปรุงหรือแต่งรสอาหารต้องผลิตเกลือซึ่งมี
ปริมาณของไอโอดีน (Iodine) ผสมอยู่ไม่น้อยกว่า 20 มิลลิกรัม และไม่เกิน 40 มิลลิกรัม ต่อเกลือบริโภค 1 กิโลกรัม 
ยกเว้นการผลิตเกลือบริโภคท่ีมีวัตถุประสงค์ผลิตเพ่ือส่งออกไปจําหน่ายนอกราชอาณาจักร 
 
5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติ ใ ห้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 ออกประกาศกระทรวงการคลังเพ่ือขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลออกไป            
อีก1 เดือน คือ ต้ังแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 ตามท่ีกระทรวงการคลัง เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อย
ละ 0.005 โดยนํ้าหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของ
กรดไขมันผสมอยู่ไม่ น้อยกว่าร้อยละ  4 ในอัตราภาษี  0.005 บาทต่อลิตร  ออกไปอีก 1 เ ดือน คือ ต้ังแต่
วันที่ 1 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 
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6. เรื่อง การปรับปรุงการแบง่ส่วนราชการ (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร่   สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุ 
กระทรวงอุตสาหกรรม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่กระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. .... ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. .... และ ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
รวม 4 ฉบับ ทีส่ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ได้
เห็นชอบด้วยและยืนยันให้ดําเนินการต่อไป และให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาลงนาม และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสง่เสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ....  
   1.1 ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกมระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2551 
   1.2 กําหนดอํานาจหน้าที่ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
   1.3 แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ดังต่อไปน้ี   1.)  สํานักบริหารกลาง 
2.)  กองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 1 – 2   3.)  ศูนย์สง่เสริมอุตสาหกรรมภาคท่ี 1 – 11  4.)  สํานักบริหาร
ยุทธศาสตร์  5.)  สํานักพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรม  6.)  สํานักพัฒนาผู้ประกอบการ  7.)  สํานักพัฒนา
อุตสาหกรรมชุมชน  8.)  สํานักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน 
  2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมสง่เสริมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
   2.1 ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 
   2.2 กําหนดอํานาจหน้าที่ของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
   2.3 แบ่งส่วนราชการกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ ดังต่อไปน้ี   
1.)  สํานักบริหารกลาง  2.)   กองบริหารยุทธศาสตร์  3.)   ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
4.)   สํานักกฎหมาย  5.)   สาํนักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต 1 – 3 6.)   สํานักบริหาร
สิ่งแวดล้อม  7.)   สํานักโลจิสติกส ์ 8.)   สาํนักวิศวกรรมและฟื้นฟูพ้ืนที่  9.)   สํานักเหมืองแร่และสมัปทาน 
10.)  สํานักอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 
  3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
   3.1 ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 
   3.2 กําหนดอํานาจหน้าที่ของสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
   3.3 แบ่งส่วนราชการสํานักงานมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม ดังต่อไปน้ี  1.)   
สํานักงานเลขานุการกรม  2.)   กองกฎหมาย  3.)   กองกําหนดมาตรฐาน  4.)   กองควบคุมมาตรฐาน 
5.)   กองตรวจการมาตรฐาน 1 – 3  6.)   กองบริหารมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  7.)   กองบริหารมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ  8.)   กองบริหารยุทธศาสตร์  9.)   กองส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน  10.)  ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  11.)  สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานแห่งชาติ 
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  4. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. .... 
   4.1 ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2551 
   4.2 กําหนดอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
   4.3 แบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ดังต่อไปน้ี 1.) สํานักงาน
บริหารกลาง  2.)   กองความร่วมมือการลงทุนต่างประเทศ  3.)   กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
4.)   ศูนย์บริการลงทุน  5.)   ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 1 – 6   6.)   สํานักการตลาดเพ่ือการลงทนุ 
7.)   สํานักงานเศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศ  8.)   สํานักบริหารการลงทุน 1 – 4  9.)   สํานักพัฒนาปัจจัย
สนับสนุนการลงทุน  10.)  สํานักยุทธศาสตร์และนโยบายการลงทุน  11.)  สํานักสารสนเทศการลงทุน 
 

เศรษฐกิจ- สังคม 
7. เรื่อง ผลการพิจารณาคําร้องที่ขอให้เสนอแนะนโยบายหรือข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมาย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ (สม.) 
เสนอ ดังน้ี  

1. รับทราบข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามมติคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 6/2556 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ตามที่สํานักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอ   

2. ให้กระทรวงศกึษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) รับข้อเสนอแนะเชิง 
นโยบายของคณะกรรมการสทิธิมนุษยชนแห่งชาติ รวมทั้งความเห็นของกระทรวงกลาโหม  กระทรวงการคลัง และ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ 
โดยอยู่ในกรอบของกฎหมายและมติคณะรฐัมนตรีที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัดต่อไป   
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตามมติคณะกรรมการสิทธิมนษุยชนแห่งชาติ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 6/2556 เม่ือวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 มีดังน้ี    

1. กระทรวงศึกษาธิการควรมีการกําหนดนโยบายในการพัฒนาด้านการจัดการศึกษาโดยครอบครัว 
ให้มีความชัดเจน  เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยและเป็นอีกทางเลือกหน่ึงสําหรับผู้ที่สนใจ รวมทั้ง
ควรมีการเช่ือมโยงการศึกษาทั้ง 3 ระบบ  คือ การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้เป็นไปในทศิทางเดียวกัน และเพ่ือเป็นการพัฒนาระบบการศึกษาตามอัธยาศัยของประเทศไทยให้มีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

2. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ควรเร่งรัดในการจัดทําคู่มือการ 
ดําเนินงานการจัดการศึกษาโดยครอบครัวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ทั้งน้ี ต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
เพ่ือให้ผู้ที่เก่ียวข้องมีแนวปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ  ซึ่งต้องมีการทําความเข้าใจในเชิงระบบให้
ตรงกันทั่วประเทศ โดยหลังจากที่ได้มีการใช้คู่มือฯ  ดังกล่าวแล้ว ควรมีการรับฟังปัญหาจากการใช้คู่มอื ฯ และการ
ประเมินผลร่วมกันของผู้ที่เก่ียวข้อง เพ่ือนําข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงคู่มือฯ ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับการ
จัดการศึกษาโดยครอบครัว และเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งจะนําไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมและเป็น
ระบบต่อไป 

3. สพฐ. ควรเร่งรดัการดําเนินการตามที่ได้จัดทําแผนพัฒนาการศึกษาโดยครอบครัวเป็น 2 ระยะ  
คือ การดําเนินงานระยะยาว  และการดําเนินงานในปีงบประมาณถัดไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงตามประเด็นปัญหาที่ได้มี
การวิเคราะห์และได้กําหนดเป้าหมายเพ่ือการจัดทําแผนงานการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไว้แล้ว  

4. สพฐ. ควรเร่งประสานงานและหารือไปยังหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและหน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง ในการแก้ไขปัญหาประเด็นการเรียนวิชาทหารเรือการเรียนรักษาดินแดน (รด.) โดยเฉพาะปัญหาการแก้ไข
กฎหมายเพ่ือให้มีการกําหนดหลักเกณฑ์และให้สิทธิกับผู้เรียนจากการศึกษาโดยครอบครัว ผู้เรียนจากการศึกษานอก
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โรงเรียน (กศน.) ผู้เรียนจากการศึกษาทางเลือก และผู้เรียนจากการศึกษาตามอัธยาศัย ในการสมัครเป็นนักศึกษาวิชา
ทหาร ซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 71 บัญญัติว่า “บุคคลมีหน้าที่ป้องกันประเทศ รักษา
ผลประโยชน์ของชาติ และปฏิบัติตามกฎหมาย”  เพ่ือเป็นกําลังของชาติโดยรัฐสามารถเกณฑ์กําลังพลมาใช้ป้องกัน
ประเทศยามศึกสงคราม ทั้งน้ี การสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหารเพ่ือให้ผูท้ี่สนใจได้รับการฝึกวิชาทหารและพร้อมที่จะ
เป็นกําลังสํารองรับใช้ชาติในยามศึกสงคราม  

5. สพฐ. ควรมีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัวผู้ที่เก่ียวข้อง และประชาชน 
ทั่วไปได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการจัดการศึกษาโดยครอบครัวและเป็นการส่งเสริมให้มีความเข้าใจตรงกัน รวมทั้งการ
จัดอบรมและให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนและเป็นการปรับทัศนคติในเร่ืองการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว 

6. สพฐ. ควรหารอืไปยังกรมบัญชีกลางและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา  เก่ียวกับหลกัเกณฑ์ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของผู้ที่ร้องที่ 2 (ตามคําร้องที่ 162/2555) 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป รวมท้ังควรมีการหารือเพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินงาน
ที่ชัดเจนต่อไปในอนาคตเก่ียวกับสิทธิประโยชน์ของครอบครัวที่จะได้รับเงินอุดหนุนการศึกษารายหัวสําหรับผู้เรียน 
และเงินอุดหนุนสําหรับการจัดการศึกษาโดยครอบครัว  

7. สพฐ. ควรมีการช้ีแจงทําความเข้าใจกับผู้จดัการศึกษาโดยครอบครัว เพ่ือให้ครอบครัวและ 
ผู้เรียนจากการจัดการศึกษาโดยครอบครัวได้มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาทอํานาจหน้าที่ และการดําเนินงานของ 
สพฐ. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศกึษาและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  ทั้งน้ี เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจที่ตรงกันและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างผู้จัดการศึกษาโดยครอบครัว ผู้เรียนจากการจัด
การศึกษาโดยครอบครัว  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีและการมีทัศนคติที่ดีต่อ
กันในการดําเนินงานต่อไปในอนาคต  
 
8. เรื่อง การโอนบรรดาอํานาจหนา้ที่ กิจการ ทรัพย์สนิ สิทธิ หนี้ และงบประมาณขององค์การบรหิารการพัฒนา
พื้นทีพ่ิเศษเพือ่การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) เฉพาะในสว่นของสํานักงานพืน้ทีพ่ิเศษเชียงใหม่ไนท์
ซาฟารี ให้กับสํานักงานพัฒนาพงิคนคร (องค์การมหาชน) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโอนบรรดาอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี และงบประมาณของ
องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน (องค์การมหาชน) (อพท.) เฉพาะในส่วนของ
สํานักงานพ้ืนที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ใหกั้บสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (สพค.) ตามท่ี                    
รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรสัวดี) เสนอ 
            สาระสาํคญัของเร่ือง 
            รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพฯ)  ในฐานะกํากับดูแลสํานักงานพัฒนาพิงคนคร  
(องค์การมหาชน) รายงานว่า 
            1. สพค. จัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)  
พ.ศ. 2556 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนทีท่ี่เช่ือมโยงหรือต่อเน่ืองกับเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเพ่ิมพูนศักยภาพการเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว และเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพ้ืนที่ดังกล่าว โดยมีการควบรวมและโอน
กิจการสํานักงานพ้ืนที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จาก อพท. และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิม             
พระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ จากสํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามาอยู่ภายใต้
การบริหารของ สพค. โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพฯ) ปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรใีนการกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ สพค. 
            2. มาตรา 40 แห่งราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์กรมหาชน) พ.ศ. 2556 บัญญัติ
ให้เมื่อพระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับ ให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรีดําเนินการตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
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องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 เพ่ืออนุมัติให้มีการโอนบรรดาอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สทิธิ หน้ี และงบประมาณ
ของ อพท. เฉพาะในส่วนของสํานักงานพ้ืนที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีให้กับ สพค. 
            3. คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนได้ส่งมอบทรัพย์สิน 
เพ่ือดําเนินการโอนบรรดาอํานาจหน้าที่ กิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หน้ี และงบประมาณของ อพท. เฉพาะในส่วนของ
สํานักงานพ้ืนที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ขอ้มูล ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ไปเป็นของ สพค. ใหกั้บ
คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพิงคนคร 
            4. เน่ืองจาก สพค. มีภารกิจเร่งด่วนที่ต้องขับเคลื่อนทุกส่วนงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่และพ้ืนทีท่ี่เช่ือมโยงหรือต่อเน่ืองกับเขตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ตามจุดมุ่งหมายข้อ 1 ดังน้ัน จึงมี               
ความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการโอนบรรดาอํานาจหน้าที่กิจการ ทรัพย์สิน สทิธิ หน้ี และงบประมาณให้แล้วเสร็จ                 
โดยเร็ว เพ่ือให้ สพค. สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 
9. เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความม่ันคงและปลอดภัยของประชาชน 
ประจําเดือนมีนาคม 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความมั่นคงและ
ปลอดภัยของประชาชน ประจําเดือนมีนาคม 2556 ตามท่ี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง  
บุญทรงไพศาล) เสนอ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) รายงานว่า หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบได้รายงานผลการดําเนนิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านความม่ันคงและปลอดภัยของ
ประชาชน ประจําเดือนมีนาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
  1. สร้างความปรองดองสมานฉันทข์องคนในชาติและฟืน้ฟูประชาธิปไตย 
   1.1 คณะกรรมการอิสระว่าด้วยการส่งเสริมหลักนิติธรรมแห่งชาติ (คอ.นธ.) ได้แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินงานท้ังหมด 5 คณะ 
   1.2 กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ได้จ่ายเงินเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชุมนุม 
ทางการเมือง (เมื่อปี 2548-2553) จํานวน 10 ราย เป็นเงิน 8,151,024 บาท 
   1.3 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ได้จ่ายเงินเยียวยาให้
ผู้เสียหายจํานวน 2,267 ราย เป็นเงิน 1,775 ล้านบาท 
  2. กําหนดใหก้ารแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเปน็ “วาระแห่งชาติ” โดยสํานักงาน ป.ป.ส. 
ได้ดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน จํานวน 51,158 หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 60.67) เพ่ิมขึ้นจาก
เดือนกุมภาพันธ์ 2556 จํานวน 13,029 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 15.45 ส่วนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/               
ผู้ติดยาเสพติดโดยการนําเข้าสู่ระบบบําบัดรักษาทั้ง 3 ระบบ จํานวน 138,368 ราย (ร้อยละ 46.12) เพ่ิมขึ้นจากเดือน
กุมภาพันธ์ 2556 จํานวน 33,731 ราย คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 11.24 
  3. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง โดยสาํนักงาน 
ก.พ.ร. ได้ปลูกจิตสํานึกและสร้างความตระหนักรู้โดยมอบรางวัลเชิดชูเกียรติข้าราชการต้นแบบที่มีความประพฤติดี 
ทุ่มเทในการทาํงาน ไม่ทุจริต ซึ่งโครงการได้เสร็จสิ้นแล้ว สว่นโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
(1 กรม 1 ป้องกันโกง) มีหน่วยงานที่ส่งข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านการอนุมัติทั้งสิ้น 143 กรม และจังหวัด                     
จํานวน 76 จังหวัด 
  4. ส่งเสริมใหมี้การบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทาน โดย
สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) ได้ดําเนินโครงการตามแผนแม่บทการบริหาร
จัดการนํ้าและสร้างอนาคตของประเทศ พ.ศ. 2555 ในพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยา 8 ลุ่มนํ้า และพ้ืนทีลุ่่มนํ้าอ่ืน ๆ 17              
ลุ่มนํ้า การบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน เพ่ือส่งนํ้าและระบายนํ้าใน 
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พ้ืนที่เพาะปลูก 24.52 ล้านไร ่การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่การเกษตรและพ้ืนที่เศรษฐกิจลดลง 60,000 ไร่      
รวมทั้งการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 10 โครงการ (ผลการดําเนินการเฉลี่ยประมาณร้อยละ 12) 
  5. เร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชวิีตและทรพัย์สินของประชาชนกลบัมาสูพ่ืน้ที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ โดยสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ (สมช.) ได้จัดทําโครงการและกจิกรรมตามนโยบายการ
บริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2555 – 2557 ภายใต้วัตถุประสงค์ 9 ข้อ ได้แก่ การเสริมสร้างความ
ปลอดภัยให้กับสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้และทุกคนในพื้นที่ดํารงชีวิตได้ปกติสุข การขจัดและป้องกันไม่ให้เกิด
เง่ือนไขที่หล่อเลี้ยงและเอ้ือต่อการใช้ความรุนแรงจากทุกฝา่ย ฯลฯ และได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาและ
บูรณาการแผนงาน/โครงการ และงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2556 เพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่เกิดจากการบูรณาการในการทํางานของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องมีโครงการที่ซ้ําซ้อนกัน 
  6. เร่งฟื้นฟูความสัมพนัธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบา้นและนานาประเทศ            
โดยกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ได้รายงานการแลกเปลี่นการเยือนระดับสูงและการประชุมทวิภาคีระดับสูงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศในอาเซียนของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
การต่างประเทศ 
  7. เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
(กก.) ได้มีนโยบายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 2 ล้านล้านบาท ภายในปี 2558 โดยร่วมมือกับกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เพ่ือสํารวจพ้ืนที่ติดต้ังสัญญาณ WiFi ในพ้ืนที่ 13 จังหวัด ได้แก่ กระบ่ี 
ตรัง พังงา ชลบุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี เชียงราย เชียงใหม่ เลย นครราชสีมา กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา 
และลพบุร ี
  8. สนบัสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้างเอกลักษณ์และ           
การผลิตสนิคา้ในท้องถ่ิน (OTOP และ SMEs)  
   8.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.) ได้ดําเนินโครงการ/กิจกรรมหลายประการได้แก่ การจัดทํา
ฐานข้อมูลผูผ้ลติ ผู้ประกอบการ OTOP โดยในปี 2555 มีผูล้งทะเบียนทั้งสิ้น 35,984 กลุ่ม และมผีลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม จํานวน 71,591 ผลิตภัณฑ์    
   8.2 กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ได้สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในงาน
ศิลปหัตถกรรมอันทรงคุณค่า การยกระดับผู้ประกอบการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการ (OTOP Plus)  
เป็นต้น 
  9. เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง โดย มท. ได้
จัดการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยเพ่ิมขึ้น 
8,780 หมู่บ้าน และอาสาสมคัรเพ่ิมขึ้น 175,600 คน และคาดว่าจะมีโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออก
ประเทศไทย ระหว่างเดือนพฤษภาคม – มถิุนายน 2556 รวม 108 เวที กลุ่มเป้าหมาย 75,700 คน 
 
10. เรื่อง การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและคณุภาพชีวิต ในส่วนของรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศนัสนีย์  นาคพงศ)์ ประจําเดือนมีนาคม 2556 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านสังคมและ 
คุณภาพชีวิต ในส่วนของรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์  นาคพงศ์) ประจําเดือนมีนาคม 2556 
ตามท่ี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี(นางสาวศันสนีย์  นาคพงศ์) เสนอ  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์  นาคพงศ์) รายงานว่าหน่วยงานเจา้ภาพหลัก
ได้รายงานผลการดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตประจําเดือนมีนาคม 2556 
โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
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  1. ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ถึงแหล่งเงนิทนุ 
   1.1 กองทุนพฒันาบทบาทสตรี 
    1.1.1 งานสนบัสนนุการบริหารจัดการกองทุนพฒันาบทบาทสตร ีกรมการพัฒนา
ชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดําเนินการจ้างเจ้าหน้าที่ประสํานักงานกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ประจําจังหวัด และอยู่
ระหว่างดําเนินการจ้างเหมาเอกชนบันทึกข้อมูลใบสมัครสมาชิกกองทุนฯ ที่ได้รับมาจากสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ 
    1.1.2 งานประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กรมการพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินการผลิตและเผยแพร่สกู๊ปพิเศษสัมภาษณ์อธิบดีฯ ผ่านสื่อโทรทัศน์รายการห้องสมุด ช่อง 9 
อสมท. และประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์กองทุนฯ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผ่านสื่อโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์  
    1.1.3 งานยุทธศาสตร์และพฒันาศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ได้
ดําเนินการ จัดประชุมคณะกรรมการและยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  ดําเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ิมศักยภาพคณะกรรมการกองทุนฯ ระดับตําบลและเจ้าหน้าที่จังหวัด (เพ่ิมเติม) จัดกิจกรรมกองทุนฯ เน่ืองในวันสตรี
สากล ประจําปี 2556 วันที่ 8 มีนาคม 2556 ที่เมืองทองธานี และได้แจ้งทุกจังหวัดทราบว่าการจัดสรรเงินกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดได้โอนให้สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดดําเนินการตามจํานวนที่ได้รับการจัดสรรแล้ว             
โดยแบ่งเป็น 3 ขนาด ได้แก่ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ นอกจากน้ี ยังมีการประชาสัมพันธ์กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีผ่านสื่อใน 2 ช่องทางหลักของกรมประชาสัมพันธ์ 
  2. กองทุนต้ังตัวได้ 
 2.1 กระทรวงศึกษาธิการได้ดําเนินการดังน้ี เห็นชอบการกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา
สถาบันการศึกษาที่สามารถขอจัดต้ังเป็น ABI (Authorized Business Incubator)  และมอบหมายให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานกองทุนต้ังตัวได้จัดทํา TOR  การจัดต้ัง ABI  เพ่ือประกาศใช้ต่อไป 
        2.2 กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการบ่มเพาะวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ (กองทุนต้ังตัวได้) วงเงิน 1,300 ล้านบาท โดยมอบงบประมาณให้
กระทรวงศึกษาธิการไปดําเนินการทั้งหมด  
  3. พัฒนาระบบประกันสขุภาพ กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการการสร้างหลักประกันสุขภาพ
ถ้วนหน้า การคุ้มครองสิทธิ การบริการกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ การสร้างความมั่นคงทางการเงินการคลัง
ของหน่วยบริการ 
  4. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแ์ท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน 
       4.1 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) ได้จัดประชุมหน่วยงานท่ีได้รับการ
จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (แทบ็เล็ต)  ทั้ง 10 หน่วยงาน และเสนอคณะรฐัมนตรี
พิจารณาอนุมัติการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ขณะน้ีอยู่ระหว่างการนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 
 4.2 กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งต้ังได้คณะกรรมการขับเคล่ือนโครงการจัดการเรียนการสอน
โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายเสริมศักด์ิ  พงษพ์านิช) เป็นประธาน ซึ่งได้มีการจัดทําแผนการประกวดราคาซื้อด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส ์
   4.3 สพฐ. ได้แต่งต้ังคณะกรรมการประกวดราคาการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บ
เล็ต) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  ซึ่งได้มีการพิจารณาร่าง TOR  จัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ์ให้กับ 9 หน่วยงาน ขณะนี้ ร่าง TOR เสร็จเรียบร้อยแลว้ อยู่ระหว่างดําเนินการขอ
อนุมัติ TOR เพ่ือจัดซื้อ 
   4.4 ขณะนี้มีหน่วยงาน 9 หน่วยงาน ที่มีหนังสือมอบอํานาจให้ สพฐ. ดําเนินการจัดซื้อแทน 
(ยกเว้น อปท.) 
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   4.5 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สถาบันการพลศึกษา ได้มอบอํานาจให้ สพฐ.ดําเนินการ
จัดหาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ และในช่วงเดือนมีนาคม 2556 ได้ดําเนินการประชุมคณะกรรมการจดัทํา TOR และ
อยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจสอบการจัดทํา TOR 
 
11. เรื่อง รายงานการรับและการใช้จ่ายเงนิรายได้ที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 
2552 (ฉบับปรับปรุง) ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังน้ี 
                   1. รับทราบรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2551 – 2552 (ฉบับปรับปรุง) ตามบทบัญญัติของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 170 และเสนอสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาต่อไป 
                   2. เห็นชอบให้หน่วยงานที่มิได้จัดส่งรายงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 –2552 ประกอบด้วย 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย (มท.) กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) กรมศิลปากร 
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กรมสนับสนุนบรกิารสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รวม 6 แห่ง รวมทั้งกรุงเทพมหานคร เมือง
พัทยา และหน่วยงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น จัดทํารายงานฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 – 
2552 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีโดยตรง 
 
12. เรื่อง  แผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตรช์าติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศกึษาปีที่ 1) ตาม
นโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 2559  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบแผนปฏิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 
2559 เพ่ือใหห้น่วยงานที่เก่ียวข้องนําไปดําเนินการให้บังเกิดผลต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็ก
ปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 2559 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ   
  สาระสาํคญัของเร่ือง   
  ศธ. รายงานว่า สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยแห่งชาติ ได้ดําเนินงานร่วมกับกระทรวงหลักได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) 
กระทรวงการพัฒนาการสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงแรงงาน (รง.)  และกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย  
(แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาล พ.ศ. 2555 – 2559 ซึ่งแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์
ชาติเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายของรัฐบาลเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 2559 
ประกอบด้วย  โครงการ / แผนงานใน 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 เด็กทุกคนได้รับบริการในการพัฒนาเต็มศักยภาพ  
  ประกอบด้วย โครงการ / แผนงาน จํานวน 91 โครงการ / แผนงาน เช่น โครงการจัดทําบัตร
ประชาชนเด็กแรกเกิด – 6 ปี โครงการพัฒนาระบบการจดทะเบียนการเกิด โครงการส่งเสริมโภชนาการและอนามยั
แม่และเด็กบนพ้ืนที่สูง  โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวันและอาหารเสริมนมสําหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดน การส่งเสริมการเจริญเติบโตโภชนาการของเด็กปฐมวัยในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน  การ
ส่งเสริมการเจริญเติบโตโภชนาการของเด็กปฐมวัยในศูนย์เด็กเล็ก  คลินิกเด็กสุขภาพดี โครงการพัฒนาการดีเริ่มที่ 
นมแม่อย่างมีสว่นร่วม  โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาสวัสดิการแรงงานเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างมีส่วนร่วม โครงการพัฒนาสวัสดิการแรงงานเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยบุตรผู้ใช้แรงงาน ศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่คู่นมแม ่มุมนมแม ่
ในศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง 68 แห่ง เป็นต้น 
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย  
ประกอบด้วย โครงการ / แผนงาน จํานวน 30 โครงการ/แผน เช่น โครงการควบคุมและ 

ป้องกันโรคขาดสารอาหารไอโอดีน ปี 2556 โครงการเฝ้าระวังโรคขาดสารไอโอดีนแบบบูรณาการ โครงการบริหาร
จัดการและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายโครงการสื่อสารสาธารณสุขเพ่ือปรับพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์
ไอโอดีน โครงการยกระดับมาตรฐานการผลิตเกลือบริโภค ใช้มาตรการบังคับกําหนดให้การใช้เกลือ (โซเดียมคลอไรด์) 
ต้องใช้เกลือ (โซเดียมคลอไรด์) เสริมสร้างไอโอดีนเป็นส่วนผสมในกรผลติอาหารสัตว์ ถ่ายทอดความรู้ประโยชน์ของ
เกลือ (โซเดียมคลอไรด์)  เสรมิไอโอดีนให้ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ เฝ้าระวังปริมาณไอโอดีนในอาหารไก่ไข่  รณรงค์
การใช้เครื่องปรุงรสท่ีมีส่วนประกอบของสารไอโอดีนในการประกอบอาหารให้แก่เด็ก เป็นต้น 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย 
ประกอบด้วย โครงการ / แผนงาน จํานวน 73 โครงการ / แผน เช่น โครงการส่งเสริมเด็กไทย 

ให้รักการอ่าน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในวันพระราชสมภพ 2 
เมษายน เป็นวันหนังสือเด็กแห่งชาติ   การประชุมสัมมนาผู้ปกครองของเด็กที่รับบริการที่สถานรับเลีย้งเด็กเอกชน  
การฝึกอบรมแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กปฐมวัยในสถานรองรับเด็กเอกชน (สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานสงเคราะห์เด็ก สถาน
แรกรับ สถานพัฒนาและฟ้ืนฟู) การส่งเสริมจัดมุมความรู้สําหรับผู้ปกครองในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในชุมชนด้อยโอกาส เสริมทักษะชีวิตของครอบครัว ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กปฐมวัยในชุมชน  
โครงการพัฒนาพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย โครงการให้ความรู้ครูปฐมวัย โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน
ในโรงเรียนเอกชน โครงการพัฒนาบุคลากรและผู้เก่ียวข้องกับการศึกษาในโรงเรียนอนุบาลเอกชน เป็นต้น 

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลไกการดําเนนิงานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ประกอบด้วย โครงการ / แผนงาน จํานวน 10 โครงการ / แผนงาน เช่น การประชุม 

คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย 
เด็กไทย สูง – สมส่วน สมองดี  แข็งแรง  การตรวจติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ
เอกชน  โครงการวิจัยเพ่ือติดตามสภาวการณ์เด็กปฐมวัยในถิ่นทุรกันดาร โครงการวิจัยและพัฒนารปูแบบการเรียนรู้
สําหรับเด็กปฐมวัยในถิ่นทุรกันดาร  โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการเรียนรู้สําหรับเด็กปฐมวัยในถิน่ทุรกันดาร 
โครงการพัฒนาระบบส่งต่อข้อมูลและเช่ือมต่อการทํางานเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและเชาว์ปัญญาเด็กไทย เป็นต้น 
 
 ต่างประเทศ 
 
13. เรื่อง การบริจาคเงนิสมทบกองทุนสําหรับพนัธมิตรหลากอารยธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 
Alliance of Civilizations – UNAOC) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ี กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี 
  1. อนุมัติการเบิกจ่ายเงินสมทบกองทุนโดยสมัครใจเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมของ 
United Nations Alliance of Civilizations (UNAOC) ประจําปี 2556 จํานวน 10,000 ดอลลารส์หรัฐ จาก
งบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 งบเงินอุดหนุน ซึ่ง กต. ได้รับอนุมัติจัดสรรแล้ว 
  2. อนุมัติในหลกัการให้บริจาคเงินสมทบกองทุนโดยสมัครใจเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานและ
กิจกรรมของ UNAOC ประจําปี 2557 – 2560 รวม 4 ปี ปีละจํานวน 10,000 ดอลลาร์สหรฐั จากงบเงินอุดหนุน ซึ่ง 
กต. จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีต่อไป โดยไม่ต้องเสนอเร่ืองให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก หากไม่มี
การเปลี่ยนหรือคํานวณอัตราการบริจาคใหม่ 
  ทั้งน้ี ให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการร่วมกําหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินบริจาคไปพิจารณาดําเนินการด้วย  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  กต.รายงานว่า ผลประโยชนท์ี่ไทยจะได้รับจากการบริจาคเงินสมทบกองทุนโดยสมัครใจ มีดังน้ี 
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  1. ส่งเสริมบทบาทของไทยในการผลักดันความร่วมมือระดับพหุภาคีในกรอบน้ีของสหประชาชาติ 
ซึ่งเป็นกรอบที่กลุ่มประเทศองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation – OIC) ให้
ความสําคัญและเป็นการส่งสัญญาณให้แก่กลุ่มประเทศดังกล่าวว่า ไทยให้ความสําคัญต่อเรื่องเสรีภาพทางศาสนา การ
เสวนาระหว่างศาสนา ความเช่ือ และวัฒนธรรม และหลักขันติธรรม 
  2. สนับสนุนการดําเนินนโยบาย soft diplomacy ของรัฐบาลไทยด้านการเสวนาระหว่างศาสนา 
ความเช่ือ และวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการสร้างสันติภาพ ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติของอารยธรรมที่มคีวามแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม 
  3. สามารถเกื้อหนุนต่อการสมัครรับเลือกต้ังของไทยในตําแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความ
มั่นคงแห่งสหประชาชาติ United Nations Security Council – UNSC) วาระปี 2560 – 2561 ได้อีกทางหน่ึง 
  ทั้งน้ี การบริจาคเงินสมทบกองทุนโดยสมัครใจเป็นการดําเนินการฝ่ายเดียวของไทย เพ่ือสนับสนุน
ความต่อเน่ืองของการดําเนินงานและกิจกรรมของ UNAOC ดังน้ัน การบริจาคเงินดังกล่าวจึงไม่เป็นการจัดทําหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
14. เรื่อง รา่งกรอบการเจรจาเพ่ือการยกระดับสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของภูมิภาคอาเซียน +3 (ASEAN 
+3 Macroeconomic Research Office : AMRO) เป็นองค์การระหว่างประเทศ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกรอบการเจรจาเพ่ือการยกระดับสํานักงานวิจัยเศรษฐกิจมหภาคของ
ภูมิภาคอาเซียน + 3 (ASEAN + 3 Macroeconomic Research Office : AMRO) เป็นองค์การระหว่างประเทศ 
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และเสนอรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบต่อไป 
            สาระสาํคญัของร่างกรอบการเจรจาฯ มีดังนี ้
            1. การจัดต้ังองค์กร 
            ยกระดับ AMRO เป็นองค์การระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงาน
ของ AMRO ให้มีความเป็นอิสระในการประเมินภาวะเศรษฐกิจและการเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน +3 ราย
ประเทศทั้งและของภูมิภาค 
            2. โครงสร้างการบริหารจัดการ 
            การบริหารจัดการ AMRO อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของเจ้าหน้าที่อาวุโส กค. และธนาคารอาเซียน+3 
            3. การใหเ้อกสิทธิ์และความคุ้มกัน (Privileges and Immunities : P&I) 
             การให้เอกสิทธ์ิและความคุ้มกัน AMRO และบุคลากรของ AMRO ควรเป็นไปตามหลักความจําเป็น
แก่การปฏิบัติหน้าที่ (Functional Necessity) ซึ่งจะต้องพิจารณาโครงสร้างวัตถุประสงค์และภารกิจของ AMRO เป็น
สําคัญ เพ่ือใหก้ารปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ AMRO และพิจารณาเปรียบเทียบกับเอกสิทธ์ิ
และความคุ้มกันที่ให้กับองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ทั้งน้ี ขอบเขตของเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันน้ัน ไมค่วรจะให้
มากกว่าองค์การระหว่างประเทศอ่ืนที่มีโครงสร้างและภารกิจที่คล้ายกัน เช่น ธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian 
Development Bank : ADB) และกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund : IMF) โดย
คํานึงถึงข้อจํากัดของกฎหมายภายในของแต่ประเทศสมาชิกเป็นสําคัญ 
            4. การระงบัขอ้พิพาท 
              กรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกกับ AMRO ให้สามารถใช้กลไกระงับข้อพิพาทในทางสากล
ได้ อาทิ วิธีอนุญาโตตุลาการหรือการจัดต้ังองค์คณะไต่สวน (Tribunal) ทั้งน้ี กลไกดังกล่าวต้องมีความเป็นกลาง มี
ขั้นตอนที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรมแก่ประเทศสมาชิกทุกประเทศ 
            5. เรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
              ให้เจรจาเรื่องอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องและประเด็นดังกล่าวต้องเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวม 
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15. เรื่อง การจัดทําความตกลงระหวา่งรฐับาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแอลเบเนยีว่า
ด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซ่ึงกันและกันสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ี กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี 
            1. เห็นชอบต่อร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
แอลเบเนียว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ โดยหากมีความ
จําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่กระทบต่อสาระสําคัญของร่างความตกลงฯ และไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
            2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามในความ 
ตกลงฯ 
            3. อนุมัติในหลกัการให้ กต. มีหนังสือแจ้งฝา่ยแอลเบเนีย เพ่ือให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับต่อไป 
            สาระสาํคญัของเร่ือง 
            กต. รายงานว่า 
            1. ประเทศไทยกับสาธารณรัฐแอลเบเนียได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกัน เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2525 ความสัมพันธ์ดําเนินไปด้วยความราบรื่นมาโดยตลอด ทั้งสองฝ่ายมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น
ภายหลังจากที่แอลเบเนียเปลี่ยนแปลงระบอบความปกครองจากคอมมิวนิสต์เป็นประชาธิปไตยต้ังแต่ปี 2534 
            2. ในปี 2551 ฝ่ายแอลเบเนียได้เสนอจัดทําความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา สําหรับผู้ถือหนังสือ
เดินทางทูตและราชการระหว่างไทยกับแอลเบเนีย เพ่ือเป็นการแสดงเจตจํานงทางการเมืองที่จะมีความร่วมมือกับไทย
อย่างใกล้ชิดมากขึ้น และเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อการเดินทางไปมาหาสู่ระหว่างกัน โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนร่าง
โต้ตอบจนเห็นชอบร่วมกันต่อร่างความตกลงฯ แล้ว โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี 
                     2.1 ผู้ถือหนังสอืเดินทางทูตหรือราชการซึ่งมีอายุใช้ได้ของราชอาณาจักรไทยจะไม่
จําเป็นต้องรับการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเข้า ออก แวะผ่าน และพํานักในสาธารณรัฐแอลเบเนีย เป็น
ระยะเวลาไม่เกินเก้าสิบ (90) วัน ต้ังแต่วันที่เดินทางเข้า 
                     2.2 ผู้ถือหนังสอืเดินทางทูตหรือราชการซึ่งมีอายุใช้ได้ของสาธารณรัฐแอลเบเนียจะไม่
จําเป็นต้องรับการตรวจลงตราสําหรับการเดินทางเข้า ออก แวะผ่าน และพํานักในราชอาณาจักรไทย เป็นระยะไม่เกิน
เก้าสิบ (90) วัน ต้ังแต่วันที่เดินทางเข้า 
                     2.3 ผู้ถือหนังสอืเดินทางทูตหรือราชการซึ่งมีอายุใช้ได้ของภาคีคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึงตลอดระยะเวลาที่พํานักอยู่ในดินแดน
ของภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายหน่ึง 
                     2.4 ความตกลงน้ีไม่จํากัดสิทธิของหน่วยงานซึ่งมีอํานาจหน้าที่ของภาคีคู่สัญญาแต่ละฝา่ย
ในการปฏิเสธการเข้าเมืองหรือการไม่อนุญาตให้มีถิ่นพํานักของประชาชนของรัฐบาลของภาคีอีกฝ่ายหน่ึง ในกรณีที่
พิจารณาเห็นว่าบุคคลผู้น้ันเป็นบุคคลที่ไม่พึงปรารถนา 
                     2.5 ข้อพิพาทใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการตีความหรือการปฏิบัติตามความตกลงฉบับน้ีจะต้อง
ระงับด้วยการเจรจาและการปรึกษาหารือระหว่างคู่ภาคี 
                     2.6 ความตกลงน้ีจะเริ่มมีผลใช้บังคับหกสิบ (60) วัน หลังจากวันที่ภาคีคู่สัญญาได้รับการ
แจ้งเป็นลายลกัษณ์อักษรฉบับสุดท้ายว่าได้ดําเนินการตามกระบวนกฎหมายภายในที่จําเป็นสําหรับการมีผลใช้บังคับ
เสร็จสิ้นแล้ว 
                     2.7 ความตกลงน้ีจะมีผลใช้บังคับใช้โดยไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด ภาคีคู่สัญญาฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงสามารถบอกเลิกความตกลงได้ทุกเมื่อโดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังภาคีคู่สัญญาอีกฝ่ายทางช่อง
ทางการทูต การยกเลิกจะมีผลใช้บังคับเก้าสิบ (90) วัน หลงัจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร 
            3. ร่างความตกลงฯ เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและเป็นหนังสือสัญญาตาม
มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐมนตรีก่อนการลงนาม 
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อย่างไรก็ตาม ร่างความตกลงฯ ไม่เป็นหนังสือสัญญาที่ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามมาตรา 190 วรรคสอง
ของรัฐธรรมนูญฯ เน่ืองจากร่างความตกลงฯ ไม่เป็นหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพ้ืนที่นอก
อาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสทิธิอธิปไตยหรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือ
จะต้องออกพระราชบัญญัติ เพ่ือให้ความเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรอื
สังคมของประเทศอย่างกว้างขวางหรือมีผลผูกพันด้านการค้าการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสําคัญ 
 
16. เรื่อง  การแต่งต้ังคณะทํางานร่วมด้านการพฒันาพืน้ที่ชายแดนและการเช่ือมโยงเสน้ทางคมนาคมระหว่าง
ไทย – กัมพูชา ฝ่ายไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ  ดังน้ี  

1. รับทราบความคืบหน้าการดําเนินงานของฝ่ายไทยด้านการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและการ 
เช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย – กัมพูชา   

2. เห็นชอบการแต่งต้ังองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะทํางานร่วมด้านการพัฒนาพื้นที่ 
ชายแดนและการเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย – กัมพูชา ของฝ่ายไทยตามที่ทีป่ระชุมเตรียมการฝ่ายไทย
เสนอ   ซึ่งประกอบด้วย  รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานคณะทาํงาน
และมีรฐัมนตรแีละเจ้าหน้าทีอ่ื่น ๆ ในคณะทํางานร่วมฯ ฝ่ายไทยอีก 16 คน โดยมี  อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กต. 
เป็นคณะทํางานและเลขานุการ  
  ทั้งน้ี ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงาน ร่วมเป็นคณะกรรมการดังกล่าวเพ่ิมเติม  และให้กระทรวงการต่างประเทศรับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเก่ียวกับการประสานกับคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบันไปพิจารณาดําเนินการด้วย  โดยมีอํานาจหน้าที่ รวม 8 ประการ ดังน้ี   

1) เสนอแนะนโยบายและแนวทางในการดําเนินความร่วมมือด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและ 
การเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทยกับกัมพูชา ที่นอกเหนือจากเร่ืองการกําหนดเส้นเขตแดนระหว่างกัน  

2) กําหนดโครงการความร่วมมือด้านการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและการเช่ือมโยงเส้นทาง 
คมนาคมระหว่างไทยกับกัมพูชาตามลําดับความสําคัญ เพ่ือนําไปหารือร่วมกับฝ่ายกัมพูชาต่อไป  

3) ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการดําเนินความร่วมมือด้านการพัฒนาพ้ืนที่ 
ชายแดนและการเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมระหว่างไทยกับกัมพูชา เพ่ือให้การดําเนินความร่วมมือดังกล่าวเป็นไป
อย่างบูรณาการและมีประสทิธิภาพ 

4) แต่งต้ังคณะทํางานกลุ่มย่อยด้านต่างๆ  เพ่ือพิจารณาดําเนินงานเฉพาะด้านตามแต่ 
คณะทํางานร่วมฯ ฝ่ายไทยจะมอบหมาย โดยอาจเชิญหน่วยงานราชการอ่ืน ๆ และภาคเอกชนที่เก่ียวข้องมาให้ข้อมูล
และข้อคิดเห็นประกอบการพิจารณาได้  

5) ดําเนินโครงการตามแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและการเช่ือมโยงเส้นทางคมนาคมที ่
คณะทํางานร่วม ฯ ฝ่ายไทยและฝ่ายกัมพูชาได้เห็นพ้องร่วมกัน 

6) ติดตามผลและประเมินความคืบหน้าของการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและการเช่ือมโยงเส้นทาง 
คมนาคมระหว่างไทยกับกัมพูชา เพ่ือรายงานให้รัฐบาลทราบเป็นระยะ ๆ   

7) แต่งต้ัง แก้ไข เพ่ิมเติมองค์ประกอบของคณะทํางานตามความเหมาะสม 
8) แต่งต้ังที่ปรึกษาหรือผู้เช่ียวชาญท่ีเก่ียวข้องตามความเหมาะสม 

สาระสาํคญัของแนวทางการดําเนินความร่วมมือฯ มีดังน้ี  
1. การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนไทย – กัมพูชา เห็นสมควรให้จัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

ชายแดน  2 พ้ืนที่ ได้แก่ 1) บริเวณอรัญประเทศ (จังหวัดสระแก้ว) – ปอยเปต (จังหวัดบันเตียเมียนเจย) และ 2) 
จังหวัดตราด – จังหวัดเกาะกง โดยในเบ้ืองต้นอาจพิจารณาจัดต้ังในรูปแบบของนิคมอุตสาหกรรมหรือเขต
ประกอบการอุตสาหกรรม  
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2. การพัฒนาเครือข่ายคมนาคม เห็นพ้องให้พัฒนาเส้นทางคมนาคม 3 ประเภท ได้แก่ ถนน (ทาง 
หลวงหมายเลข 5  หมายเลข 6 และหมายเลข 48) รถไฟ (ระหว่างอรัญประเทศ  - คลองลึก-ปอยเปต-ศรีโสภณ และ
พัฒนาสะพานรถไฟข้ามแดนระหว่างคลองลึก –ปอยเปต) และจุดผ่านแดน (บ้านหนองเอ่ียน อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก้ว – สตึงบท จงัหวัดบันเตียเมียนเจย) 

3. การพัฒนาสาธารณูปโภคและความร่วมมือด้านพลังงาน เห็นพ้องให้ต่อยอดโครงการความ 
ร่วมมือด้านพลังงานกับกัมพูชา  3 โครงการ ได้แก่  โครงการขายไฟฟ้าเพ่ิมให้แก่กัมพูชา  โครงการโรงไฟฟ้าพลังนํ้า
สตึงเมนัม และโครงการโรงผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินที่จังหวัดเกาะกง  

4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่ประชุมเห็นพ้องในการดําเนินโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 5  
แนวทาง ได้แก่ การพัฒนาทรพัยากรมนุษย์ด้านสาธารณสุข การพัฒนาทกัษะฝีมือแรงงานกัมพูชา การส่งเสริมการ
เรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยชายแดนกัมพูชา  โครงการศูนย์แรกรับเหย่ือการค้ามนุษย์และกลุ่มเสี่ยงที่
จังหวัดบันเตียเมียนเจย และการสานต่อโครงการจัดต้ังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบนถนนเช่ือมโยงไทย – กัมพูชา  

5. การสร้างแรงงานและรายได้ให้แก่ประชาชนกัมพูชาที่ประชุมเห็นชอบแผนการดําเนินงานสร้าง 
งานและรายได้ให้แก่กัมพูชา 5 ด้าน ได้แก่ การอํานวยความสะดวกด้านปัจจัยการผลิตสําหรับการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร การกําหนดนโยบายการค้าและการลงทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการผลิตที่
เก่ียวข้อง การส่งเสริมอุตสาหกรรมจากทรพัยากรธรรมชาติ และการจัดบูรณาการการท่องเที่ยว 
  ทั้งน้ี กต. จะประสานกับฝ่ายกัมพูชา เพ่ือกําหนดวันประชุมคณะทํางานร่วมฯ ซึ่งคาดว่าจะเป็นช่วง
กลางเดือนมิถุนายน 2556 โดยจะจัดให้มีการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสก่อน และตามด้วยการประชุมระดับ
รัฐมนตรีระหว่างสองประเทศต่อไป 
 
17. เรื่อง ข้อมติวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาเพือ่เฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 180 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
ไทย-สหรัฐอเมริกา 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อมติที่ S.RES.77 “A Resolution expressing the sense of 
Congress relating to the commemoration of the 180th anniversary of diplomatic relations between 
the United States and Kingdom of Thailand” ของวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาเพ่ือเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 180 ปี 
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-สหรฐัอเมริกา ตามข้อเสนอของกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ตามท่ีสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.)  เสนอ 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   สลน. เสนอตามท่ีได้รับรายงานจาก กต. ว่า 
                   1. การจัดทําข้อมติดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและ
วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ ที่เป็นมิตรที่ดีของประเทศไทย และมคีวามช่ืนชมพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
  2. ข้อมติมสีาระสําคัญเพ่ือเป็นการร่วมเฉลมิฉลองครบรอบ 180 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต 
ระหว่างไทย-สหรัฐ ร่วมเฉลิมฉลองและถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงเจริญ                    
พระชนมพรรษา 85 พรรษา แสดงความยินดีต่อไทยและประชาชนชาวไทยในการยึดมั่นกับค่านิยมประชาธิปไตย            
แสดงความยินดีและปรารถนาดีแก่ความเจริญรุ่งเรืองของไทย และแสดงความหวังให้ไทยและสหรัฐฯ มีมิตรภาพ                
ที่ย่ังยืนและต่อเน่ืองสืบไป 
    
18. เรื่อง ผลการประชุมคณะทํางานฝ่ายไทย-เมียนมาร์ (Myanmar-Thailand Taskforce) เพือ่วิเคราะห์
ผลตอบแทนทางการเงิน โครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพืน้ที่โครงการท่ีเก่ียวข้อง ครั้งที่ 2  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง 
บุญทรงไพศาล) ประธานคณะกรรมการประสานงานร่วมฯ ฝ่ายไทย เพ่ือการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนที่
โครงการที่เก่ียวข้องเสนอ ดังน้ี  
  1. รับทราบผลการประชุมคณะทํางานฝ่ายไทย-เมียนมาร์ (Myanmar-Thailand Taskforce)     
ครั้งที่ 2  
   2. เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง (กค.) โดยให้สํานักงานพัฒนาความร่วมมือเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน (องค์การมหาชน) (สพพ.) เป็นผู้เข้าร่วมจัดต้ังและร่วมลงทุนในบริษัท ทวาย เอส อี แซด ดีเวลล๊อปเมนท์ 
จํากัด กับหน่วยงานของเมียนมาร์ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 50 ของจํานวนหุ้นทั้งหมดของบริษัทวงเงินไม่เกินร้อยลา้น
บาท และให้ สพพ. พิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนของกฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป ตามความเห็นของ
กระทรวงการคลัง   ซึ่งเป็นนิติบุคคลเฉพาะกิจ (SPV) ร่วมกับ Foreign Economic Relation Department (FERD) 
ของเมียนมาร์ ในสัดส่วนร้อยละ 50 วงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยให้ กค. รับไปดําเนินการตามข้ันตอนของ
กฎระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องต่อไป  
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
  ผลการประชุมคณะทํางานฝ่ายไทย-เมียนมาร์ (Myanmar-Thailand Taskforce) โครงการพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพ้ืนที่โครงการที่เก่ียวข้อง ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤษภาคม 2556 สรุปได้ ดังน้ี  
  1. ที่ประชุมได้พิจารณาทบทวนและเห็นชอบร่างสัญญาขอ้ตกลงผู้ถือหุ้น (Shareholders 
Agreement) สําหรับการจัดต้ังนิติบุคคลเฉพาะกิจ (Special Purpose Vehicle: SPV) โดยจะมี สพพ. และ Foreign 
Economic Relation Department (FERD) เป็นผู้ถือหุ้นฝ่ายไทยและเมียนมาร์ตามลําดับ และรา่งข้อบังคบัของ
บริษัทจํากัด (Article of Association) รวมทั้งร่างกรอบความตกลง (Framework Agreement) สําหรับการลงนาม
ระหว่าง SPV กับคณะกรรมการบริหารจัดการเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย (Dawei Special Economic Zone 
Management Committee: DSEZ MC) เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายในภาพรวมอย่างเป็น
ระบบ   
   2. ที่ประชุมได้รับทราบผลการศึกษาของคณะผู้เช่ียวชาญจากญี่ปุ่นที่ทําการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาโครงการทวายในภาพรวม โดยเสนอให้รัฐบาลเมียนมาร์พิจารณารูปแบบการลงทุนแบบการร่วมทุนระหว่าง
ภาครัฐและเอกชน (Public-Private Partnership: PPP) เช่นเดียวกับประเทศอ่ืน ๆ สาํหรับโครงการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน คือ ทา่เรือและถนน เพ่ือให้โครงการมคีวามเป็นไปได้เชิงพาณิชย์และสามารถหาเอกชนเข้าร่วมลงทุนได้ ทั้งน้ี 
รูปแบบการลงทุนดังกล่าว ควรคํานึงถึงสถานะการคลังของรัฐบาลเมียนมาร์และการลงทุนควรแบ่งออกเป็นระยะ ๆ 
ซึ่งฝ่ายไทยและเมียนมาร์ได้ชักชวนให้ภาครัฐและเอกชนญีปุ่่นเข้ามามีส่วนร่วมให้การสนับสนุนต่อโครงการ อาทิ การ
ให้ความช่วยเหลือการพัฒนาอย่างเป็นทางการ (Official Development Assistant: ODA) แก่รัฐบาลเมียนมาร์  
  3. ที่ประชุมได้ตกลงกันในเรื่อง Relocation ว่า รัฐบาลเมยีนมาร์จะเป็นผู้วางแผนและดําเนินการ
โยกย้ายคน โดยที่ SPC จะเป็นผู้จ่ายเงินผ่าน SPV และแผนการเคลื่อนย้ายคนจะต้องได้รับความเห็นชอบโดย SPV 
และเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
 
แต่งต้ัง 
 
19. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี  
(นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอช่ือผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรี
และรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิม้แหลมทอง) โดยรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) 
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ได้แต่งต้ังให้นายถาวร จําปาเงิน ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรี (นาย
(นายยุคล ลิ้มแหลมทอง)  
 
  2. รัฐบาลสาธารณรัฐคาซัคสถานเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซคัสถานประจํา
ประเทศไทยว่า รัฐบาลสาธารณรัฐคาซัคสถานมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง  นายมารัต เยเซนบาเยฟ 
(Mr. Marat Yesenbayev) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้อํีานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคาซัคสถาน 
ประจําประเทศไทยคนแรก โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 

3. ขอความเห็นชอบให้นายวิทติ อรรถเวชกุล พ้นจากการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการองค์การ
เภสัชกรรม  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้นายวิทิต อรรถเวชกุล ออกจากการดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการ
องค์การเภสัชกรรม ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

4. คําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตรี ที่ 111/2556 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้
รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรฐัมนตรี และให้รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีและกํากับ
ดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สําหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงาน
ของรัฐ 

  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 111/2556 เรื่อง ปรับปรุงคําสั่งมอบหมาย
และมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี และให้รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรแีละกํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี 
สําหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ ดังน้ี   
  ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งที่ 268/2555 ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 มอบหมายและมอบ
อํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี  และให้รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสัง่และปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีและกํากับดูแลแทนนายกรัฐมนตรี สําหรับ 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  และหน่วยงานของรัฐ และคําสั่งที่ 81/2556 ลงวันที่ 9 เมษายน 2556 
ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี  และให้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีและกํากับดูแล
แทนนายกรัฐมนตรี  สําหรับสว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ  องคก์ารมหาชน  และหน่วยงานปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตร ีน้ัน  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 15 และมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติมครั้งสดุท้ายโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่7) 
พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 นายกรฐัมนตรีจึงมีคําสั่งดังต่อไปน้ี  

1. ให้ยกเลิกข้อ 9.1.4 ในส่วนที่ 10 ของคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 268/2555 ลงวันที่ 2  
2 พฤศจิกายน 2555 

2. มอบหมายและมอบอํานาจให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
(นายนิวัฒน์ธํารง  บุญทรงไพศาล) สั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์ เพ่ิมเติม  

ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
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5. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสงู  
(กระทรวงยุติธรรรม)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
กระทรวงยุติธรรรม จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังน้ี  
   1. คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผู้อํานวยการสถาบัน (บรหิารสูง) สถาบนันิติวิทยาศาสตร์ กระทรวง
ยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม และดํารง
ตําแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กปต.)   
   2. พันโท เอนก ยมจินดา รองเลขาธิการ (บริหารสูง) ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
(ศอ.บต.) ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถาบัน (บริหารสงู) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เพ่ือแทนตําแหน่งว่างและแทนผู้ครองตําแหน่ง
ย้ายไปดํารงตําแหน่งอ่ืน  
 

6. รับโอนและแต่งต้ังรองเลขาธกิาร ศอ.บต.  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติรับโอนและแต่งต้ังนายสุรศิษฏ์  บัวทรัพย์ รองผู้อํานวยการสถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ (นักบริหารระดับต้น) กระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ ศอ.บต. (นักบริหารระดับสูง) 
ในตําแหน่งที่ว่าง ตามท่ีศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

7. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธกิารนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง จํานวน 12 ราย 
ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี  
  1. นายอรพงศ์ เทียนเงิน ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง   
   2. นายทศพร เสรีรักษ์ ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง                       
(รองนายกรัฐมนตรี นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล)  
  3. นายประทวน เขียวฤทธ์ิ ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝา่ยการเมือง                     
(รองนายกรัฐมนตรี นายปลอดประสพ สุรัสวดี) 
   4. นายพศ อดิเรกสาร ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตร ี             
นายปลอดประสพ สุรสัวดี)  
   5. นายธานี ย่ีสาร ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี (รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี นายวราเทพ รัตนากร)  
   6. นายธีรัตถ์  รัตนเสวี ดํารงตําแหน่ง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี 
  7. นายแสวง ฤกษ์จรัล ดํารงตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (รฐัมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี นายวราเทพ รัตนากร)  
  8. นายอุดม  ชลสิริรุ่งสกุล ดํารงตําแหน่ง ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
  9. นายสิงห์ทอง บัวชุม ดํารงตําแหน่ง ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    
  10. นายจุติพงษ์  พุ่มมูล ดํารงตําแหน่ง ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี    
   11. นายเอกกฤษ  อุณหกานต์ ดํารงตําแหน่ง ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
  12. นายสุรชาติ  ตันติธนไพศาล ดํารงตําแหน่ง ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี 
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  
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8. แต่งต้ังกรรมการผูช้่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จํานวน 2 ราย ตามที่สํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี 1. พลตรี ศรชัย มนตริวัต 2. นายประสิทธ์ิ ชัยวิรัตนะ โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่
นายกรัฐมนตรลีงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายใหเ้ป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงใดกระทรวงหน่ึง               
เป็นต้นไป  
 

9. การให้ขา้ราชการการเมืองพ้นจากตําแหน่ง และการแต่งต้ังข้าราชการการเมือง 
(กระทรวงการคลัง)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตําแหน่ง จํานวน 2 ราย และเห็นชอบการ
แต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังต่อไปน้ี  
   1. ใหข้้าราชการการเมืองพ้นจากตําแหน่ง ดังต่อไปน้ี 1.1 นายภัทรศักด์ิ โอสถานุเคราะห์ ให้พ้นจาก
ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 1.2 นายภิญโญ ต๊ันวิเศษ ให้พ้นจากตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายทนุศักด์ิ เล็กอุทัย)  
   2. ใหแ้ต่งต้ังข้าราชการการเมือง ดังต่อไปน้ี 2.1 นายไพบูลย์ พิมพ์พิสษิฐ์ถาวร ให้ดํารงตําแหน่ง            
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 2.2 นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี            
ช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นายทนุศักด์ิ เล็กอุทัย)  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

10. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ังข้าราชการการเมืองให้ดํารงตําแหน่งจํานวน 2 ราย ตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี  
  1. นายสุชาติ ลายนํ้าเงิน ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลเอก พฤณท์ สุวรรณทัต)  
   2. นายจิรัฏฐ์  นิธิอนันตภร ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 
ปฏิบัติราชการในหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง)  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

11. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงพลงังาน)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบให้ข้าราชการการเมือง นางลินดา เชิดชัย เลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน พ้นจากตําแหน่ง และเห็นชอบการแต่งต้ังข้าราชการการเมือง นายภิญโญ ต๊ันวิเศษ มาดํารง
ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพลังงานแทน ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ  
 

12. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ังนายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ ใหดํ้ารงตําแหน่ง 
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และนายมานะ คงวุฒิปัญญา ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 
เป็นต้นไป  
 

13. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนษุย์)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตําแหน่ง จํานวน 1 ราย และเห็นชอบ 
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การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 1 ราย ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ 
ดังต่อไปน้ี  
  1. ใหข้้าราชการการเมืองพ้นจากตําแหน่ง คือ นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์ ให้พ้นจากตําแหน่ง
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์   
   2. ใหแ้ต่งต้ังข้าราชการการเมือง คือ นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์    
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

14. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังนายซูการ์โน มะทา ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่า 
การกระทรวงศึกษาธิการ ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

15. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอดังน้ี  
  1. ให ้นายสุชาติ ลายนํ้าเงิน ออกจากตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย   
   2. แต่งต้ังให้ นายสมบัติ รัตโน ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงมหาดไทย   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

16. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังนายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข แทน พลเอก อํานวย ถิระชุณหะ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ 21 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  
  

17. ขออนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 ที่มมีติอนุมัติ 
รับโอนและแต่งต้ัง นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ ปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงมหาดไทย ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง)  
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี โดยศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษา เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 
2555 ตามคดีหมายเลขดํา ที่ 1054/2552 คดีหมายเลขแดง ที่ 2143/2555 เพิกถอนการโอน นายพีรพล ไตรทศาวิทย์             
ไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา และใหค้ืนสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการดังกล่าว
พึงได้รบัในตําแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหารระดับสูง) กระทรวงมหาดไทย  
 

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