
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/728                          วันท่ี   25  กันยายน  2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  24  กันยายน  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชี
สหกรณ ์ดังน้ี 
 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 

การค้ําประกัน การชําระหนี้ ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของภาครัฐ 
                    สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขการคํ้าประกัน การชําระหน้ีของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของ
ภาครัฐ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอและให้ดําเนินการต่อไปได้ 
                    สาระสําคัญของร่างประกาศฯ 
                    1. กําหนดให้หน้ีของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน ภาครัฐ ตามท่ีกําหนด  
เป็นหน้ีที่ กค. อาจคํ้าประกันการชําระหน้ีได้ โครงสร้างหน้ีซึ่งหาก กค. ค้ําประกันจะเป็นการประหยัด ลดต้นทุน 
และทําให้การบริหารหน้ีสาธารณะมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
                    ในกรณีมีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของประเทศ กค. อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา
อนุมัติให้ กค. ค้ําประกันเงินกู้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากกรณีตามวรรคหน่ึงได้ 
                    2. เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการคํ้าประกันแล้ว ให้ กค. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วย 
การบริหารหน้ีสาธารณะและกฎหมายอ่ืน 
                    3. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ําประกัน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด ให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดอัตราและเง่ือนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ําประกันของ กค. 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 3 เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  

สําหรับส่วนราชการ จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา 
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามความเห็นของ สงป. ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 1,400 ล้านบาท เพ่ือจัดสรรเงินรางวัลประจําปี 
 
 

งบประมาณ... 
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งบประมาณ พ.ศ. 2555 จากที่มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือการน้ี 
ไว้แล้วในงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ จํานวน 2,000 ล้านบาท และ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีประมาณ พ.ศ. 2555 ของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่เหลือจ่าย
ประมาณ 345 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,745 ล้านบาท 
  2. อนุมัติให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัด และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เหลือจ่ายที่กันไว้เบิก
เหลื่อมปี ไปต้ังจ่ายในงบบุคลากร เพ่ือเบิกจ่ายเป็นเงินรางวัลสําหรับผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 โดยไม่ต้องขออนุมัติ สงป. เป็นราย ๆ ไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

วาระที่ 5 เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลกูพืชต้นทนุสงูที่ประสบอุทกภัย 
ปี 2554 กรณพีิเศษ เพิ่มเติม  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ทีม่มีติอนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชต้นทุนสูงที่ประสบ
อุทกภัยปี 2554 กรณีพิเศษ จํานวน 5 จังหวัด ให้แก่เกษตรกรจํานวน 227 ราย ภายในกรอบวงเงิน 
57,146,917 บาท โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จํานวน 1,203,917 บาท 
และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น จํานวน 55,943,000 บาท ทั้งน้ี ให้กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบความถูกต้องในขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกษตรกร 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 8 เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้าํและอุทกภัย (กบอ.)  
ครั้งที่ 11/2556 เรื่อง โครงการรับฟงัความคิดเหน็ของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้า
และอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 11/2556 เรื่อง โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพ่ือออกแบบ
และก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
มีมติดังน้ี 
  1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ 
  2. อนุมัติโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ 
  3. อนุมัติงบประมาณ จํานวน 184,643,920 บาท เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรม 
โดยให้รับจัดสรรจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 
โดยจัดสรรงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงาน 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 

วาระที่... 
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วาระที่ 9 เรื่อง  สรุปผลการดําเนนิการเร่ืองร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ 3  
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ 
จากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และมอบหมายให้ส่วนราชการให้ความสําคัญกับ 
การเร่งรัดดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้มผีลเป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรมโดยไม่ชักช้า ตามที่สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี (สปน.)  เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  สปน. ได้ประมวลผลสถิติการร้องทุกข์ / เสนอความคิดเห็น และผลการดําเนินการเรื่องร้อง
ทุกข์จากประชาชนที่มีมาถึงนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ในไตรมาสที ่3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์คือ 

หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจที่ได้รับการประสานงานเร่ืองร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด   
3 ลําดับแรก ลาํดับที่ 3 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก ได้แก่ 
ขอให้แก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกตํ่า ประเภทยาพาราดิบ นํ้ามันปาล์ม  ขอให้จัดทําฝนเทียมในพ้ืนที่
ทําการเกษตร  และขอให้จัดสรรที่ดินทํากินเพ่ือเกษตรกรรม 

 หน่วยงานที่เก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

วาระที่ 11 เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556 
  สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามัน
แห่งชาติ (กปน.) ครั้งที่ 1/2556 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. การแก้ไขปัญหาปาล์มนํ้ามันและข้อร้องเรียน 
  2. ร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาลม์ปี 2557 – 2564 
  3. การเปิดตลาดนํ้ามันปาล์มและนํ้ามันเน้ือในเมล็ดปาล์มภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

12. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรมูะพร้าว (หนอนหัวดํา)  
แบบครอบคลมุพื้นที่โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลําต้น  
  สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง 
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว 
(หนอนหัวดํา) แบบครอบคลมุพ้ืนที่โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลําต้น ดังน้ี  
   1. เห็นชอบให้ดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) แบบครอบคลุม
พ้ืนที่ โดยการใช้สารเคมีฉีดเขา้ลําต้น ภายในวงเงิน 123.6248 ล้านบาท  
   2. มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ทําหน้าที่กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินโครงการดังกล่าว โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุนและอํานวย 
ความสะดวก แก่ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินโครงการ  
  3. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งทําการศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางเพ่ิมเติม  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 

วาระที่... 
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วาระที่ 13 เรือ่ง การใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน 
  สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน เพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมอืงพัทยา  
และสภากาชาดไทย จ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพันได้อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 อันเป็นวันเริ่มต้น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  
จะประกาศใช้บังคับ ตามท่ีสาํนักงบประมาณเสนอ โดยสาระสําคัญของหลักเกณฑ์และเง่ือนไข มีดังน้ี 

1. วงเงินงบประมาณที่อนุญาตให้ใช้จ่าย  
  2. กรณีทีม่ีความจําเป็นต้องจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้
ในข้อ 1 ใหส้ํานักงบประมาณมีอํานาจจัดสรรงบประมาณได้ตามความจําเป็นไม่เกินจํานวนเงินงบประมาณ
รายจ่ายตามแผนงานหรือรายการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เฉพาะกรณี  
  3. งบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ดังกลา่ว  
ให้ถือเป็นส่วนหน่ึงของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งต้องหักออกจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  4. การบริหารงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขน้ี ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติ 
ที่สํานักงบประมาณกําหนด 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
ด้านตา่งประเทศ 
17  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคม 

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร  
  สาระสําคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
  1. ให้ความเหน็ชอบ และอนุมติัให้มีการลงนามในบันทกึความเข้าใจฯ 

2. อนุมัติในหลกัการว่า ก่อนทีจ่ะมีการลงนาม หากมคีวามจําเป็นต้องปรับปรงุแก้ไขบันทกึ 
ความเข้าใจฯ ในประเด็นที่ไมใ่ช่หลักการสําคญั ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอ  
ครม.พิจารณา  

3. อนุมัติให้ รมต.ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผูแ้ทนเป็นผูล้งนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
    ทั้งน้ี ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power) ใหแ้ก่รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณห์รือผูแ้ทนซึ่งเป็นผูล้งนาม 
สาระสําคัญของเร่ือง 
กษ. รายงานว่า  
1. ที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 34  

สมัยพิเศษ  ให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร เพ่ือให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจ
ฉบับน้ีในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ครั้งที่ 35   

2. ร่างบันทกึความเข้าใจฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาศกัยภาพ  
การวิจัยและพัฒนา และการถา่ยทอดเทคโนโลยีด้านอาหารและการเกษตร รวมทั้งความมั่นคงด้านอาหาร โดยไม่มผีล 
 
 
 

ผูกพัน... 
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ผูกพันทางกฎหมาย และไม่มบีทเปลีย่นแปลงอาณาเขตไทยหรือพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสทิธิอธิปไตย  
หรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสญัญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือมผีลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
หรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง จึงไม่ถือเป็นหนังสือสัญญาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2550 มาตรา 190  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 28 เรือ่ง การประชมุภาคีอนสุัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่า 
และพืชป่าทีใ่กล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 16 (CITES CoP16) และการประชุมคณะกรรมการบริหารอนสุญัญาฯ  
ครั้งที่ 63 และครั้งที่ 64 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เสนอ โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คอื มอบหมายให้  กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) ดําเนินการตามผลการประชุม CITES CoP16 
  สาระสําคัญของเรื่อง ทส. รายงานว่า 
  1. ทส. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สญูพันธ์ุ ครั้งที่ 16 (CITES CoP16) และการประชุมคณะกรรมการ
บริหารอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 63 และคร้ังที ่64 และได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมฯ 
  2. ทส. ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560  
เพ่ือแก้ไขปัญหาการค้างาช้างที่ผิดกฎหมายตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญา  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

แต่งตั้ง 
  วาระที่ 30 เรือ่ง แต่งต้ัง 

ข้อที่ 15 การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์)  
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร 
ระดับสูง ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  
  1. นายโอฬาร พิทักษ์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สป.กษ. ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี  
(นักบริหารสูง) กรมส่งเสริมการเกษตร  
   2. นายเลอศักด์ิ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) 
สป.กษ. ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สป.กษ. 
  3. นายชาญพิทยา ฉิมพาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สป.กษ.  
ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการข้าว  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 
 
 

ทั้งน้ี... 
 
 



if*d n {urJ:v a1ur1r n l:lfi:ru:rru4fl zua ufi n:u.{r d'u:rxfu :leras ud uel
qn?1:snr:il:vqrr t{d website n{rurJ:va1u:1tn1: (r{rvrt .+ r{ultritocarirmtu $
n{urJ:va1ur1tn11 r+ rf,onul;flrrufi n:u.) {itr'rrjrenrutuftrYpr arrur:n1{tJ:sTus1flqe*{1dudu
n :? a dau So u n dutdvr nlo n r a

aoriuuu't rfiiolrhm:ru ruavosldrj:sa1ur.lr uuir,tr:ri'rtrj ru6'rrtuur.ilursuu6liuiiru
6 ra nv : o fi n e{ t#fruiur : ua v railr u m uludr u nn r vrirun fi n 1 n vr : 1 u si otd

lr
(urufi:H:S'ailtuTt6)

rin {'rr n r :m uri'rtr.JrJ fr rirr^ n r :

, i -  {s. Jg n .v . ib

(un{nr{na{ rCnruud)
r ? -fr n ur nq H n u driu d+; r,trfl 1 T n n q ndnrr

/ - -

6l<-acr.eh
(ur.rdoo:rur: fior n:ni)

vYrvrrir n {r r rurJ : v ar!: 1tn1l
- iltlll ttYlu ruo. nilrL

- rfiugolrsllttrfluo
\

f)S l"'jt', O fl ,fl, bfldhi'
(grldrldoorid inrinrl)

fifinr{rurryn1t
fnumdn1rtt,vlu q efrutuintdrrin uir,tl Tnfl 1't

tl fi fi h ndnr:svtuoi u fi nru mrq rirfldn n :ril

fisr.r?urrffrId gutL'

. ,, I I drriunrr ug,!/J,-
dtUrdl . lnvrtrOltriludrrio. tror6.i w o@1 lr . q2g tr} e? $d,$ J-O n.l,$.



วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการค้ําประกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การชําระหน้ีของหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของภาครัฐ

สังคม-เศรษฐกิจ 3 แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สําหรับส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

สํานักบริหารกลาง และสํานัก

แผนงานและโครงการพิเศษ

5 ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชต้นทุนสูงท่ีประสบอุทกภัยปี 2554 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรณีพิเศษ เพ่ิมเติม

8 ผลการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งท่ี 11/2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง โครงการฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้าง

ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุกภัย

ของประเทศไทย

9 สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสท่ี 3 ของปีงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ.ศ. 2556

11 ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

12 ขออนุมัติดําเนินการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) แบบครอบคลุม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พ้ืนท่ีโดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลําต้น

13 การใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่างประเทศ 17 ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย

ความร่วมมือด้านการเกษตร

28 การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ท่ีใกล้าสูญพันธ์ุ ครั้งท่ี 16 (CITES CoP16) และการประชุมคณะกรรมการบริหาร

อนุสัญญาฯ ครั้งท่ี 63 และครั้งท่ี 64

แต่งต้ัง 30 ข้อท่ี 15 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันที่ 24 กันยายน 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                         วันที่  24  กันยายน  2556 
  
  วันน้ี (24 กันยายน 2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ี  
 จากน้ัน นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                
หิมะทองคํา ร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

 
กฎหมาย 

 1.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการคํ้าประกัน 
   การชําระหน้ีของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของภาครัฐ 
 2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเคร่ืองหมายสําหรับประดับแพรแถบ  
   เครื่องราชอิสริยาภรณ์และที่ใช้เป็นดุมเสื้อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 3.   เรื่อง  แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สําหรับส่วน 
   ราชการ จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา 
  4.  เรื่อง  โครงการลงทุนจัดต้ังสายการบินไทยสมายลแ์อร์เวย์ ของบริษัท การบินไทย จํากัด 

    (มหาชน)  
 5.  เรื่อง  ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชต้นทุนสูงที่ประสบอุทกภัยปี 2554  
   กรณีพิเศษ เพ่ิมเติม  
 6.  เรื่อง  ขออนุมัติการดําเนินงานโครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังใน 
   โรงพยาบาล (ช่วงที่ 2) ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2561)  
 7.  เรื่อง  การได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
 8.  เรื่อง  ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.)  
   ครั้งที่ 11/2556 เรื่อง โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพ่ือ 
   ออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบ
   แก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
 9.  เรื่อง   สรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2556 
 10.  เรื่อง  การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดิน 
   เชิงระบบ 
 11.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556 
 12.  เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา)  
   แบบครอบคลมุพ้ืนที่โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลําต้น  
 13.  เรื่อง  การใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน 
 14.  เรื่อง  การดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง 
 15.  เรื่อง  โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดของกระทรวงกลาโหม ประจําปี 
   งบประมาณ 2557 – 2561 
 16.   เรื่อง  กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ 2557 
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ต่างประเทศ 

  17.   เรื่อง   ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคม 
   ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วย
   ความร่วมมือด้านการเกษตร  

 18.  เรื่อง  โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบต่อการ 
   เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน  
   (ASEAN  – German Project on Energy Efficiency and Climate Change 
   Mitigation in the Land Transpot Sector) 
 19.  เรื่อง  การเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ค.ศ. 2006 
 20.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 31 และการ 
   ประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
 21.  เรื่อง  เอกสารสําคัญที่จะรับรองในการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 21 และ 
   การประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 25 
 22.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคี 
   ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการ 
   ต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย 
 23.  เรื่อง   ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกหารือทางการเมือง 
   ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการ 
   ต่างประเทศและการเคลื่อนย้ายประชากรแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ 
 24.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต 
   และราชการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ 
   เอกวาดอร์ 
 25.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการดําเนินการผลิต 
   และการบริโภคที่ย่ังยืนในภูมิภาคอาเซียน (Joint Statement on the  
   Implementation of Sustainable Consumption and Production in  
   ASEAN)  
 26.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้า
   ระหว่างประเทศกับองค์กรส่งเสริมการค้าของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน  
 27.  เรื่อง  การรับรองโคโซโวโดยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับโคโซโว 
 28.  เรื่อง  การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่
   ใกล้สูญพันธ์ุ ครั้งที่ 16 (CITES CoP16) และการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
   อนุสัญญาฯ ครั้งที่ 63 และคร้ังที่ 64 
  29.  เรื่อง  เงินอุดหนุนคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและ
    สิทธิเด็ก (ACWC) เพ่ือสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ACWC 5 ปี (2555 - 2559) 
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แต่งต้ัง 

  30.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย)  
 2.  รัฐบาลสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
  ประเทศไทย  
 3.  การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย 
  ข้าราชการประจํา (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  4.  การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
  (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 5.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   
  กระทรวงมหาดไทย  
 6.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   
  กระทรวงมหาดไทย  
 7.  การแต่งต้ังคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  
 8. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
  (กระทรวงพลังงาน)  
 9.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 10.  การโอนและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่ง  
  รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
 11.  แต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
  ความมั่นคงของมนุษย์)  
 12.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
  (กระทรวงพาณิชย์)  

 13. การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่ง 
  ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง)  
  สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
 14. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  

15. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง  
 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

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

 เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  

รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการค้ําประกัน การชําระหนี้             
ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของภาครัฐ 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการ           
ค้ําประกัน การชําระหนี้ของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของภาครัฐ ตามที่กระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอและให้ดําเนินการต่อไปได้ 
                   สาระสําคัญของร่างประกาศฯ 
                   1. กําหนดให้หน้ีของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงิน ภาครัฐ ดังต่อไปนี้ เป็นหน้ีที่ 
กค. อาจคํ้าประกันการชําระหน้ีได้ 
                     (1) หน้ีอันเน่ืองมาจากการกู้เงินเพ่ือโครงการหรือแผนงานในด้านสาธารณูปโภคหรือ
สาธารณูปการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม โครงการหรือแผนงานที่มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและ
สังคมสูง แต่มีผลตอบแทนทางการเงินตํ่า หรือโครงการหรือแผนงานที่ราคาสินค้าหรือบริการอยู่ภาคใต้การควบคุม
ตามนโยบายของรัฐบาล 
                     (2) หน้ีอันเน่ืองมาจากการกู้เงินจากสถานบันการเงินระหว่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ 
สถาบันการเงินของรัฐบาลต่างประเทศ หรือสถาบันการเงินต่างประเทศ โดย กค. ได้ให้ความเห็นชอบในการ          
ค้ําประกันการชําระหน้ีตามเง่ือนไขการกู้เงินดังกล่าว 
                     (3) หน้ีอันเน่ืองมาจากการกู้เงินในขณะที่สภาวะตลาดการเงินไม่เอ้ือยอํานวย หาก กค.   
ไม่ค้ําประกันเงินกู้ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศ 
                     (4) หน้ีอันเน่ืองมาจากการกู้เงินซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติให้รัฐบาลรับภาระทั้งหมดหรือ
บางส่วน 
                     (5) หน้ีอันเน่ืองมาจากการกู้เงินเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ีที่ กค . เคยค้ําประกัน และ 
กค. พิจารณาเห็นสมควรให้มีการคํ้าประกันหน้ีดังกล่าวต่อไป 
                     (6) หน้ีอันเน่ืองมาจากการกู้เงินเพ่ือดําเนินโครงการหรือแผนงานที่มีความจําเป็นและ
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล 
                     (7) หน้ีอันเน่ืองมาจากการกู้เงินเพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเพ่ือเสริมสภาพคล่องให้แก่
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินภาครัฐที่ราคาสินค้าและบริการอยู่ภายใต้การควบคุมตามนโยบาย
ของรัฐบาล หรือเพ่ือดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 
                     (8) หน้ีอันเน่ืองมาจากการกู้เงินเพ่ือดําเนินโครงการหรือแผนงานหรือเพ่ือปรับโครงสร้างหน้ี
ซึ่งหาก กค. ค้ําประกันจะเป็นการประหยัด ลดต้นทุน และทําให้การบริหารหน้ีสาธารณะมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
                   ในกรณีมีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของประเทศ กค. อาจเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ 
กค. ค้ําประกันเงินกู้เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากกรณีตามวรรคหน่ึงได้ 
                   2. เมื่อคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติการค้ําประกันแล้ว ให้ กค. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบริหาร
หน้ีสาธารณะและกฎหมายอ่ืน 
                   3. การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ําประกัน หรือค่าธรรมเนียมอ่ืนใด ให้เป็นไปตามกฎกระทรวงว่า
ด้วยการกําหนดอัตราและเง่ือนไขการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการค้ําประกันของ กค. 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเครื่องหมายสําหรับประดับแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และที่ใช้เป็น            
ดุมเสื้อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
                     คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเครื่องหมายสําหรับประดับแพรแถบ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และที่ใช้เป็นดุมเสื้อ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
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  ทั้งน้ี ศธ. เสนอว่า เน่ืองจากเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริย่ิงรามกีรติ ลูกเสือสดุดีช้ันพิเศษได้
กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. 2551 แต่ยังมิได้มีการกําหนดให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริย่ิงรามกีรติ 
ลูกเสือสดุดีช้ันพิเศษเป็นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่มีเครื่องหมายสําหรับประดับแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และที่ใช้
เป็นดุมเสื้อและยังมิได้มีการกําหนดรูปแบบของเคร่ืองหมายดังกล่าว สมควรกําหนดให้เครื่องราชอิสริยาภรณ์ดังกล่าว
เป็นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ที่มีเครื่องหมายสําหรับประดับแพรแถบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และที่ใช้เป็นดุมเสื้อ และ
กําหนดรูปแบบของเครื่องหมายดังกล่าว 
                     สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้รามกีรติ ลูกเสือสดุดีช้ันพิเศษ เป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ให้มีเครื่องหมายประดับ
แพรแถบ และเคร่ืองหมายที่ใช้เป็นดุมเสื้อ 
  2. กําหนดให้เครื่องหมายสําหรับประดับแพรแถบเครื่องราชอิสริยาภรณ์รามกีรติ ลูกเสือสดุดีช้ัน
พิเศษ เป็นรูปหน้าเสือสีทองประกอบวชิระสีเงิน 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
3.  เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สําหรับส่วนราชการ จังหวัดและ
สถาบันอุดมศึกษา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณ (สงป.) ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการ
เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 1,400 ล้านบาท เพ่ือจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 สําหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ิมเติม จากที่มีการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือการน้ีไว้แล้วในงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการปรับเงิน
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ จํานวน 2,000 ล้านบาท และงบประมาณรายจ่ายประจําปีประมาณ พ.ศ. 2555 ของ
ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่เหลือจ่ายประมาณ 345 ล้านบาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,745 ล้านบาท 
  2. อนุมัติให้หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด จังหวัด และผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา 
สามารถโอนเปล่ียนแปลงรายการเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เหลือจ่ายที่กันไว้เบิก
เหลื่อมปี ไปต้ังจ่ายในงบบุคลากร เพ่ือเบิกจ่ายเป็นเงินรางวัลสําหรับผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 โดยไม่ต้องขออนุมัติ สงป. เป็นราย ๆ ไป ทั้งน้ี เป็นการผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
 
4. เรื่อง โครงการลงทุนจัดต้ังสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 เรื่อง โครงการลงทุนจัดต้ังสายการ
บินไทยสมายล์แอร์เวย์ ของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) 
ประธานกรรมการ เสนอดังน้ี  
   1. เห็นชอบให้บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ดําเนินโครงการลงทุนจัดต้ังสายการบินไทยสมายล์
แอร์เวย์วงเงิน 1,800 ล้านบาท โดยให้กระทรวงคมนาคม บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ไทยสมายล์
แอร์เวย์ จํากัด รับความเห็นและข้อสังเกตของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ประกอบการดําเนินการในรายละเอียดต่อไป  
   2. เห็นชอบให้จัดต้ังบริษัท ไทยสมายแอร์เวย์ จํากัด โดยจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) ถือหุ้นร้อยละ 100 เป็นหุ้นสามัญ จํานวน 180 ล้าน
หุ้น (หุ้นละ 10 บาท) และใช้เงินลงทุนจากแหล่งเงินที่มาจากเงินรายได้ของบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน)  
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   3. ให้บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จํากัด ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนําหลักเกณฑ์ คําสั่ง กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี ในหลักการเดียวกันกับบริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยยังคงต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2550 ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหน้ีสาธารณะ 
พ.ศ. 2549 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบริหารหน้ีสาธารณะ พ.ศ. 2548  
 
5. เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชต้นทุนสูงที่ประสบอุทกภัยปี 2554 กรณีพิเศษ เพิ่มเติม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี         
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ ที่มีมติอนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกพืชต้นทุนสูงที่ประสบ
อุทกภัยปี 2554 กรณีพิเศษ จํานวน 5 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดลพบุรี 
และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้แก่เกษตรกรจํานวน 227 ราย ภายในกรอบวงเงิน 57,146,917 บาท โดยใช้จ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกัน
ความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จํานวน 1,203,917 บาท และงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 55,943,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติจาก
กระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีแล้ว ทั้งน้ี ให้กรมส่งเสริมการเกษตรตรวจสอบความถูกต้องในขั้นตอนของ
กฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี และหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือเกษตรกรดังกล่าว เพ่ือให้การช่วยเหลือ
เกษตรกรดังกล่าวเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยให้ทําความตกลงใน
รายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนก่อนดําเนินการต่อไป  
 
6. เรื่อง ขออนุมัติการดําเนินงานโครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล (ช่วงที่ 2) 
ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2561)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝ่าย
สังคมและกฎหมาย) ในคราวประชุม คร้ังที่ 4/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี 
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการ เสนอดังน้ี  
   1. อนุมัติให้ดําเนินงานโครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล ในช่วงที่ 2 
ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561)  
   2. งบประมาณดําเนินโครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  3. กรอบบุคลากรตามผลการอนุมัติข้อ 1. และ 2. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของ
สํานักงาน ก.พ. และฝ่ายเลขานุการร่วมคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐไปพิจารณา
ดําเนินการ  
  4. ให้กระทรวงศึกษาธิการรับข้อสังเกตของกระทรวงการคลัง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
   สรุปสาระสําคัญของโครงการศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล (ช่วงที่ 2) 
ระยะเวลา 5 ปี (ปีงบประมาณ 2557-2561) ได้ดังนี้  
  1. วัตถุประสงค์  
    1.1 เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังได้รับโอกาสพัฒนาได้อย่างทั่วถึง
ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยควรมีศูนย์การเรียนอย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง  
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   1.2 เพ่ือยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานโดยจัดบุคลากรเพ่ิมให้แก่ศูนย์การเรียนที่ยังไม่ได้
รับจัดสรร และจัดสรรเพ่ิมในศูนย์การเรียนที่ เปิดขยายระหว่างปี 2557-2561 สามารถให้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานในระดับเดียวกันทั่วประเทศ  
   1.3 เพ่ือจัดการสอนให้เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาลอย่างต่อเน่ือง สามารถกลับไปเรียน
ต่อในโรงเรียนและมีสิทธิสอบเลื่อนช้ันหรือไม่ต้องออกกลางคัน  
   1.4 เพ่ือช่วยฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ การเรียนรู้ พัฒนาการด้านต่าง ๆ ให้แก่
เด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล โดยมีกิจกรรมนันทนาการท่ีให้ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ผ่อนคลายจิตใจ และใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เป็นการเปิดโลกทัศน์ของเด็กให้กว้างขึ้น  
   1.5 เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้แก่ครูศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเร้ือรังใน
โรงพยาบาลกับเครือข่าย  
   1.6 เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เผยแพร่ผลงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติศูนย์การเรียนที่เป็น 
Best practice   
  2. เป้าหมาย  
   2.1 กลุ่มเด็กที่อยู่ในระบบโรงเรียน และกลุ่มเด็กที่ออกจากโรงเรียนแล้ว ที่มีอายุอยู่ใน
เกณฑ์การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งกลุ่มเด็กที่ไม่เคยเข้าโรงเรียนซึ่งเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังต้องเข้ารับการรักษาอยู่ใน
โรงพยาบาลอย่างต่อเน่ืองเป็นเวลานาน มีโอกาสเข้ารับการศึกษาได้อย่างกว้างขวางทั่วถึงมากย่ิงขึ้น  
   2.2 ศูนย์การเรียนสําหรับเด็กเจ็บป่วยเรื้อรังในโรงพยาบาล 77 จังหวัด (ระหว่างปี พ.ศ. 
2552-2561)  
  3. ระยะเวลาดําเนินการ   
    3.1 พ.ศ. 2557 จํานวน 56 ศูนย์การเรียน (49 ศูนย์เดิม+7 ศูนย์ใหม่)  
   3.2 พ.ศ. 2558 จํานวน 63 ศูนย์การเรียน (56 ศูนย์เดิม+7 ศูนย์ใหม่)  
   3.3 พ.ศ. 2559 จํานวน 70 ศูนย์การเรียน (63 ศูนย์เดิม+7 ศูนย์ใหม่)  
   3.4 พ.ศ. 2560 จํานวน 78 ศูนย์การเรียน (70 ศูนย์เดิม+ 8 ศูนย์ใหม่)  
   3.5 พ.ศ. 2561 จํานวน 86 ศูนย์การเรียน (78 ศูนย์เดิม+ 8 ศูนย์ใหม่)  
  4. กิจกรรมดําเนินงาน  
   4.1 ค่าจ้างครูศูนย์การเรียน (อัตราจ้าง)  
   4.2 ประชุมสัมมนาบุคลากรศูนย์การเรียนและผู้ที่เก่ียวข้อง  
   4.3 พัฒนาครูประจําศูนย์การเรียน  
   4.4 สนับสนุนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ และครุภัณฑ์  
   4.5 นิเทศ กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน  
   4.6 ประชุมเพ่ือนําผลงาน/รูปแบบที่เป็น Best Practice แลกเปลี่ยน เรียนรู้ เผยแพร่ และ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ  
 
7. เรื่อง การได้รับเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝ่าย
สังคมและกฎหมาย) ในคราวประชุม คร้ังที่ 5/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน 2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี 
(นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการ เสนอดังน้ี 
   1 .  รับทราบผลการประชุมหารือ เรื่ อง  การไ ด้รับ เ งินเ ดือนของข้ าราชการพลเ รือนใน
สถาบันอุดมศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) กระทรวงการคลัง 
สํานักงาน ก .พ . สํานักงบประมาณ และฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติ ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ  
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   2. อนุมัติหลักการร่างกฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับ
เงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาปรับแก้ไขถ้อยคํา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ
เห็นชอบด้วยแล้ว และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  3. มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการ
ต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎ ก.พ.อ.  
  1. กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งวิชาการซึ่งได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของ
อันดับเงินเดือนของตําแหน่งที่ดํารงอยู่ ให้ได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของอันดับเงินเดือนเดิมโดยให้ไปอาศัยรับ
เงินเดือนในตําแหน่งถัดไปอีกหน่ึงตําแหน่ง  
   2. กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งวิชาการซึ่งจะได้รับเงินเดือนสูงขึ้น 
และต้องพ้นจากราชการเพราะเหตุเกษียณอายุ ให้ได้รับเงินเดือนในตําแหน่งที่สูงขึ้นในวันที่ 30 กันยายนของปีสุดท้าย
ก่อนพ้นจากราชการ  
 
8. เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 11/2556 เรื่อง โครงการ
รับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพื่อออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย่าง
ย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 
11/2556 เรื่อง โครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทยตามที่รองนายกรัฐมนตรี                
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยเสนอแล้วมีมติดังน้ี 
  1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนกรณีโครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้าง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
  2. อนุมัติโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณีโครงการเพ่ือออกแบบและก่อสร้างระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
  3. อนุมัติงบประมาณ จํานวน 184,643,920 บาท เพ่ือใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจกรรมตาม
โครงการรับฟังความคิดเห็นขอประชาชนฯ โดยให้รับจัดสรรจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็นประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยจัดสรรงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบแผนงานดังน้ี 
   3.1 แผนงานการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลวงเงินงบประมาณจํานวน 9,507,000 
บาท โดยมีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
   3.2 แผนงานการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนวงเงินงบประมาณจํานวน 7,968,500 
บาท ผู้รับผิดชอบ โดยมีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ และมหาวิทยาลัยเป็น
ผู้ดําเนินการ 
   3.3 แผนงานการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาชนวงเงินงบประมาณจํานวน 
115,323,400 บาท โดยมีกระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ 
   3.4 แผนงานอํานวยการ ติดตาม ประสานงานและประเมินผลวงเงินงบประมาณจํานวน 
51,845,020 บาท โดยมี สปน.เป็นหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
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9. เรื่อง  สรุปผลการดําเนินการเร่ืองร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จากประชาชน ไตรมาสที่ 3 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และมอบหมายให้ส่วนราชการให้ความสําคัญกับการเร่งรัดดําเนินการเรื่องร้องทุกข์ให้มีผล
เป็นที่ยุติด้วยความเป็นธรรมโดยไม่ชักช้า ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.)  เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  สปน. ได้ประมวลผลสถิติการร้องทุกข์ / เสนอความคิดเห็น และผลการดําเนินการเรื่องร้องทุกข์จาก
ประชาชนที่มีมาถึงนายกรัฐมนตรี   รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ในไตรมาสที่ 3 ของ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จําแนกตามประเด็นสําคัญ สรุปได้ ดังน้ี  

1. สถิติการแจ้งเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นของประชาชน จําแนกตามช่องทางการร้องทุกข์ 
1111 (4 ช่องทาง) ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประชาชนแจ้งเร่ืองร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นผ่าน
ช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น  25,931 ครั้ง โดยผ่านช่องทางสายด่วนของรัฐบาล 1111 มากที่สุด รองลงมา คือ ช่องทาง
เว็บไซต์ (www.1111.go.th) ช่องทางตู้ ปณ. 1111/ไปรษณีย์/โทรสาร และช่องทางจุดบริการประชาชน 1111 
ตามลําดับ 

2. จํานวนเรื่องร้องทุกข์จําแนกตามประเภทเรื่อง ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
ประชาชนร้องทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นในประเภทเรื่องต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 15,039 เรื่อง โดยประเด็นเรื่องที่ประชาชนร้อง
ทุกข์/เสนอข้อคิดเห็นมากที่สุด ได้แก่ เรื่องขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้ากับขยายและติดต้ังปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้า 
รองลงมาคือ เหตุเดือดร้อนรําคาญ และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายและโครงการในหลากหลายประเด็น 
ตามลําดับ  

3. จํานวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นและผลการดําเนินการจําแนกตามหน่วยงาน  [ไม่รวม 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และจังหวัด] ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีเรื่องร้องทุกข์/เสนอ
ความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ  รวมทั้งสิ้น 6,432 เรื่อง  เรียงตามลําดับจากหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ           
ที่ได้รับการประสานงานเร่ืองร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด  3 ลําดับแรก ดังน้ี  

3.1 หน่วยงาน ได้แก่  
   1) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  ประเด็นที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก ได้แก่ เหตุ
เดือดร้อนรําคาญจากเสียงและกลิ่นเหม็น วัยรุ่น มั่วสุม ขอให้แก้ปัญหาการจราจรติดขัด  ปรับปรุงการปล่อยสัญญาณ
ไฟจราจรบริเวณทางแยก ยาเสพติด  และบ่อนการพนัน  
   2) กระทรวงคมนาคม ประเด็นที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก ได้แก่  ขอให้
ปรับปรุงการให้บริการของพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) พนักงานขับรถตู้ และพนักงานขับรถโดยสาร
ประจําทางขอให้พิจารณาเพ่ิมรอบการเดินรถและเพ่ิมจํานวนรถตู้  รถโดยสารประจําทาง  ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม 
ก่อสร้างถนนบาทวิถี สะพานลอยข้ามแยก ข้ามแม่นํ้า  และสะพานลอยกลับรถ  ขอให้เปิดรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนสําหรับโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูง และขอให้ยกเลิกนโยบายการปรับเพ่ิมราคาค่าผ่านทางพิเศษ   
   3) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็นที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก ได้แก่ 
ขอให้แก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรตกตํ่า ประเภทยาพาราดิบ นํ้ามันปาล์ม  ขอให้จัดทําฝนเทียมในพ้ืนที่ทํา
การเกษตร  และขอให้จัดสรรที่ดินทํากินเพ่ือเกษตรกรรม 
 3.2 รัฐวิสาหกิจ ได้แก่   
   1) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  ประเด็นที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก ได้แก่ 
ขอให้ปรับปรุงการให้บริการของพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร และพนักงานขับรถตู้โดยสาร ขอให้ปรับปรุง
และตรวจสอบสภาพรถโดยสารประจําทางให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และขอให้ปรับปรุงการอํานวยความสะดวก
ในการให้บริการสายด่วนหมายเลข 1348  
   2) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  ประเด็นที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก ได้แก่  ขอให้
ขยายเขตการให้บริการไฟฟ้า ขอให้ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง หม้อแปลง เสา สายไฟฟ้า และแก้ไขปัญหา
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กระแสไฟฟ้าขัดข้อง ขอให้ปรับปรุงระบบการให้บริการทางโทรศัพท์ของสํานักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่            
ต่าง ๆ  และสายด่วนหมายเลข 1129 ขอให้ปรับปรุงการอํานวยความสะดวกในการให้บริการของเจ้าหน้าที่สํานักงาน
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  และเจ้าหน้าที่ที่ดําเนินการตัดมิเตอร์ไฟ  
   3) ธนาคารออมสิน  ประเด็นที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก ได้แก่  ขอความ
ช่วยเหลือนําหน้ีสินนอกระบบเข้าสู่ระบบของธนาคารออมสิน  ขอความช่วยเหลือแหล่งเงินกู้   อัตราดอกเบ้ียตํ่า และ
ขอสินเช่ือเพ่ือนําไปเป็นทุนประกอบอาชีพ  
  4. จํานวนเร่ืองร้องทุกข์ / เสนอความคิดเห็นและผลการดําเนินการจําแนกตามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) และจังหวัด ในไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  มีเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นที่
เก่ียวข้องกับ อปท. และจังหวัดต่าง ๆ  รวมทั้งสิ้น  3,367 เรื่อง โดยเรียงตามลําดับจาก อปท. และจังหวัดที่ได้รับการ
ประสานงานเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมากที่สุด 3 ลําดับแรก ได้แก่  
   4.1 กรุงเทพมหานคร  ประเด็นที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก ได้แก่ ขอให้แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็น  ขอให้แก้ไขปัญหาการวางจําหน่ายสินค้า 
การติดต้ังป้ายโฆษณาบนบาทวิถี และการจอดรถกีดขวางการจราจร ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซมถนน  ก่อสร้าง
สะพานลอย คนเดินข้ามทางม้าลายและบาทวิถี  และติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง  ป้ายแสดงสัญลักษณ์การจราจร
และขอให้ปรับปรุงการให้บริการของรถไฟฟ้า (BTS) เช่น ขอให้สร้างบันไดเลื่อน และติดต้ังลิฟต์โดยสารที่สถานี
รถไฟฟ้า (BTS)  และขอให้เพ่ิมจํานวนเที่ยวการเดินรถของรถโดยสารประจําทางด่วนพิเศษ (BRT)   
   4.2 จังหวัดปทุมธานี   ประเด็นที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก ได้แก่  ขอให้แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง ควันไฟ กลิ่นเหม็นจากนํ้าเน่าเสีย ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม 
ก่อสร้างถนน  สะพานและจุดกลับรถ ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม ติดต้ังสัญญาณไฟจราจร ป้ายแสดงสัญลักษณ์
การจราจร และไฟส่องสว่างริมทาง และแจ้งเบาะแสการลักลอบจําน่ายและเสพยาเสพติด  
    4.3 จังหวัดนนทบุรี  ประเด็นที่มีการร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก ได้แก่ ขอให้แก้ไข
ปัญหาเหตุเดือดร้อนรําคาญจากมลภาวะทางเสียง ฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น ขอให้แก้ไขปัญหาการวางจําแหน่ายสินค้า 
และการจอดรถกีดขวางการจราจร  ขอให้ปรับปรุงซ่อมแซม ก่อสร้างถนน สะพานลอยคนข้าม และบาทวิถี  ขอความ
อนุเคราะห์ติดต้ังไฟส่องสว่างริมทาง ป้ายแสดงสัญลักษณ์การจราจร  และแจ้งเบาะแสการลักลอบจําหน่ายและเสพยา
เสพติด  
  5. จํานวนเรื่องร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็น เรียงตามลําดับประเด็นเรื่องที่มีการร้องทุกข์/เสนอความ
คิดเห็นมากที่สุด 10 ลําดับแรก  ตามตารางดังน้ี  
ลําดับที ่ ไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ประเด็นเรื่อง จํานวนเร่ือง 
1 ไฟฟ้า 1,911
2 เหตุเดือดร้อนรําคาญ 1,429
3 การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายและโครงการของรัฐ 1,003
4 การบริการขนส่งทางบก 627
5 ยาเสพติด 555
6 นํ้าประปา 537
7 ถนน 489
8 หน้ีสินนอกระบบ 377
9 บ่อนการพนัน 375
10 โทรศัพท ์ 358
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  ไตรมาที่ 3 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประเด็นเรื่องที่ประชาชนร้องทุกข์/เสนอความคิดเห็นมาก
ที่สุด ได้แก่  ไฟฟ้า เหตุเดือดร้อนรําคาญ  และการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับนโยบายและโครงการของรัฐ   
 
10. เรื่อง การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการ
ที่ดินเชิงระบบ (กบช.)  ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.)  เสนอดังน้ี 
  1. แต่งต้ังให้รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก) เป็นประธานกรรมการ ใน กบช. 
แทนรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) 
                     2. แต่งต้ังให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) เป็นรองประธานกรรมการ 
คนที่ 1 ใน กบช. แทนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) 
                     3. แต่งต้ังให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ พร้อมพัฒน์) เป็นรองประธานกรรมการ 
คนที่ 2 ใน กบช. แทนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) 
                     ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 เป็นต้นไป 
 
11. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ํามันแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ (กปน.) ครั้งที่ 
1/2556 ตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) ประธานกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติ 
เสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) ประธานกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามัน
แห่งชาติรายงานว่า กนป.ได้มีการประชุมคร้ังที่ 1/2556 เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 มติการประชุมสรุปได้ ดังน้ี 
  1. การแก้ไขปัญหาปาล์มน้ํามันและข้อร้องเรียน 
   1.1 ให้กระทรวงพลังงาน (พน.) ผลักดันการใช้ไบโอดีเซล (B100) และ BHD ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกร้อยละ 25 ใน 10 ปี รวมถึงการใช้เพ่ือทดแทนนํ้ามันเตา
ของโรงไฟฟ้ากระบ่ีในสัดส่วนร้อยละ 10 อย่างต่อเน่ือง 
   1.2 เกษตรผู้ปลูกปาล์มนํ้ามันในพ้ืนที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิและอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และต้องการเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหานํ้ามันปาล์มและราคาผล
ปาล์มตกตํ่า ปี 2555 – 2556 ให้เกษตรกรทําหนังสือแจ้งต่อฝ่ายเลขานุการฯ เพ่ือรวบรวมและเสนอให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาต่อไป 
   1.3 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพ่ือเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหานํ้ามันปาล์มและราคาผล
ปาล์มตกตํ่า ปี 2555 – 2556 ให้ขยายพ้ืนที่ปลูกปาล์มนํ้ามันของเกษตรกรจากเดิม ไม่เกิน 50 ไร่ เป็นไม่เกิน 80 ไร่ 
โดยให้ความช่วยเหลือตามพ้ืนที่ปลูกจริงแต่ไม่เกิน 50 ไร่ 
   1.4 การขยายระยะเวลาโครงการแก้ไขปัญหาน้ํามันปาล์มและราคาผลปาล์มตกตํ่า            
ปี 2555 – 2556 มอบหมายคณะอนุกรรมการเพ่ือบริหารจัดการปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มด้านการตลาดพิจารณา 
และนําเสนอ กนป.ต่อไป 
  2. ร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มน้ํามันและน้ํามันปาล์มปี 2557 – 2564 
   2.1 ให้กรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบ/ข้อเสนอต่อร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์ม
นํ้ามันและนํ้ามันปาล์ม ปี 2557 – 2564 และส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายใน 2 สัปดาห์ 
   2.2 ให้ฝ่ายเลขานุการฯ รวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการและให้ปรับปรุง
ร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มนํ้ามันและนํ้ามันปาล์มปี 2557 – 2564 รวมทั้งจัดทําแผน/โครงการ งบประมาณ 
และเสนอ กนป.เพ่ือพิจารณาภายใน 6 สัปดาห์ 
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  3. การเปิดตลาดน้ํามันปาล์มและน้ํามันเนื้อในเมล็ดปาล์มภายใต้กรอบการค้าระหว่างประเทศ 
   3.1 เห็นชอบให้เปิดตลาดนํ้ามันปาล์มและนํ้ามันเน้ือในเมล็ดปาล์ม ภายใต้กรอบองค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization : WTO) ปี 2556 และ 2557 ตามข้อผูกพันคือ ปริมาณในโควตา 4,860 
ตัน อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 20 นอกโควตาร้อยละ 143 และการบริหารการนําเข้าให้องค์การคลังสินค้า (อ.ค.ส.) 
เป็นผู้นําเข้าและกระจายให้ผู้ผลิตภายในประเทศตามท่ีสมาคมโรงกลั่นนํ้ามันเป็นผู้จัดสรร 
   3.2 เห็นชอบให้เปิดตลาดนํ้ามันปาล์มและน้ํามันเน้ือในเมล็ดปาล์มภายใต้กรอบการค้าเสรี
อาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) และ (Free Trade Area : FTA) ปี 2556 และ 2557 ตามข้อผูกพัน
ของทุกรอบการค้า และให้บริการการนําเข้าเช่นเดียวกับ WTO คือ ให้องค์การคลังสินค้าเป็นผู้นําเข้าและกระจายให้
ผู้ผลิตภายในประเทศตามท่ีสมาคมโรงกลั่นนํ้ามันเป็นผู้จัดสรร 
 
12. เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) แบบครอบคลุมพื้นที่โดยการใช้
สารเคมีฉีดเข้าลําต้น  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2556 เรื่อง ขออนุมัติดําเนินโครงการ
ควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) แบบครอบคลุมพ้ืนที่โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลําต้น ตามท่ีรอง
นายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เสนอ ดังน้ี  
   1. เห็นชอบให้ดําเนินโครงการควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดํา) แบบครอบคลุมพ้ืนที่ 
โดยการใช้สารเคมีฉีดเข้าลําต้น ภายในวงเงิน 123.6248 ล้านบาท  
   2. มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ทําหน้าที่กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการดําเนินโครงการดังกล่าว โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุนและอํานวยความสะดวก 
แก่ผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินโครงการ  
  3. ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่งทําการศึกษาวิจัยเพ่ือหาแนวทางเพ่ิมเติมในการ
ควบคุมและกําจัดศัตรูมะพร้าว รวมทั้งให้รับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมไปพิจารณา โดยเฉพาะในประเด็น
เรื่องสารเคมีตกค้างจากการใช้สารเคมีฉีดเข้าลําต้น เพ่ือมิให้ส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมต่อเน่ืองของผลิตภัณฑ์จาก
มะพร้าว  
 
13. เรื่อง การใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ไปพลางก่อน เพ่ือให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา  และสภากาชาดไทย จ่ายเงิน
หรือก่อหน้ีผูกพันได้อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 อันเป็นวันเร่ิมต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนกว่า
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จะประกาศใช้บังคับ ตามที่สํานักงบประมาณ
เสนอ โดยสาระสําคัญของหลักเกณฑ์และเง่ือนไข มีดังน้ี 
  1. วงเงินงบประมาณที่อนุญาตให้ใช้จ่าย ได้แก่ 
   - งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
สภากาชาดไทย ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินก่ึงหน่ึงของแต่ละแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 
   - งบประมาณรายจ่ายงบกลาง และงบประมาณรายจ่ายเพ่ือเป็นกองทุนหรือเงินทุน
หมุนเวียน ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินก่ึงหน่ึงของแต่ละรายการงบกลาง และรายการงบประมาณรายจ่ายสําหรับกองทุนและ
เงินทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
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   - สําหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ ที่จัดต้ังขึ้นใหม่ หรือที่มีการรวม
การโอนหรือการยุบในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินจํานวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละ
แผนงานที่สํานักงบประมาณกําหนดให้ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  2. กรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินหรือก่อหน้ีผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กําหนดไว้ในข้อ 
1 ให้สํานักงบประมาณมีอํานาจจัดสรรงบประมาณได้ตามความจําเป็นไม่เกินจํานวนเงินงบประมาณรายจ่ายตาม
แผนงานหรือรายการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เฉพาะกรณี ดังต่อไปน้ี 
   - มีข้อผูกพันตามสัญญา 
   - ต้องดําเนินการตามข้อตกลงที่รัฐบาลทําไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่าง
ประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ 
   - มีความจําเป็นและเร่งด่วน ซึ่งหากไม่ดําเนินการจะเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
  3. งบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในข้อ 1 และข้อ 2 ดังกล่าว ให้ถือเป็น
ส่วนหน่ึงของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งต้องหักออกจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และสภากาชาดไทย รวมทั้ง
งบประมาณรายจ่ายงบกลางและงบประมาณรายจ่ายกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกาศใช้บังคับแล้ว 
  4. การบริหารงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขน้ี ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่สํานัก
งบประมาณกําหนด 
 
14. เรื่อง การดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข้อมูลการดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง ตามที่
กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  มท. รายงานว่า ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ประกอบกับดําริของนายกรัฐมนตรีที่ให้ความสําคัญกับการดําเนินนโยบายในด้านการส่งเสริม
ความร่วมมือในรูปแบบเมืองพ่ีเมืองน้อง น้ัน มท. ได้รวบรวมข้อมูลการดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมือง
น้อง ซึ่งเป็นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (6 สิงหาคม 2556)  โดยมีประเด็นสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
  1. การสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องที่ลงนามความตกลงแล้ว ในปัจจุบันมี 29 จังหวัด ที่ได้
มีการดําเนินการส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบเมืองพ่ีเมืองน้องกับต่างประเทศ 14 ประเทศ (57 คู่ภาคี) 
  2. จังหวัด/เมือง ที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการริเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์โดยมีจังหวัดที่อยู่ระหว่างการ
ริเริ่มสถาปนาความสัมพันธ์ จํานวน 11 คู่ 
  3. กิจกรรมการขับเคลื่อนการดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ที่น่าสนใจ จํานวน 13 จังหวัด               
ของไทยกับ 23 จังหวัด/เมืองของต่างประเทศคู่ภาคี 
  4. มท. ได้ยึดนโยบายของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมความร่วมมือในรูปแบบเมืองพ่ีเมืองน้อง เป็น
ภารกิจสําคัญเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุผลอย่างมีคุณภาพ จึงได้ดําเนินการ ดังน้ี 
   4.1 จัดทําโครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่จังหวัดชายแดนเพ่ือการรองรับ
ประชาคมอาเซียนและการส่งเสริมทักษะด้านการเจรจาต่อรองและการจัดประชุม ระหว่างวันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 
2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมทักษะและประสบการณ์แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานกิจการชายแดนและงาน            
วิเทศสัมพันธ์ในเรื่องนโยบายต่างประเทศของไทยเก่ียวกับแนวโน้ม ทิศทาง นโยบายการดําเนินความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งนโยบายการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้อง                
มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน 110 คน 
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   4.2 เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างประเทศในรูปแบบความสัมพันธ์บ้านพ่ีเมืองน้อง 
มท. ได้แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดที่ประสงค์จะดําเนินงานสร้างความสัมพันธ์ให้รับทราบแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการ
สถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับต่างประเทศในระดับจังหวัดแล้ว 
   4.3 มท. ได้แจ้งให้ 29 จังหวัด ที่ได้ลงนามสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพ่ีเมืองน้องกับจังหวัด
ในต่างประเทศ รายงานข้อมูลการดําเนินการเพ่ือนําเสนอรายงานผู้บังคับบัญชา และใช้เป็นข้อมูลการดําเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ 
   4.4 มท. ได้แจ้งจังหวัดทุกจังหวัดว่า รัฐบาลมีนโยบายให้ความสําคัญและส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับจังหวัดของไทยกับจังหวัด/เมืองของต่างประเทศเพ่ิมมากขึ้น เพ่ือพัฒนาความ
ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และการท่องเท่ียว รวมท้ังขอให้จังหวัดที่จะสถาปนา
ความสัมพันธ์คํานึงถึงหลักเกณฑ์ความเหมาะสม/การเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดที่
จังหวัดและประเทศไทยจะได้รับ 
 
15. เรื่อง โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนดของกระทรวงกลาโหม ประจําปีงบประมาณ 2557 – 2561 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ตามท่ีกระทรวงกลาโหม เสนอ ดังน้ี 
                   1. เห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม ดําเนินโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกําหนด ต้ังแต่
ปีงบประมาณ 2557 (1 ตุลาคม 2556) ถึงปีงบประมาณ2561 (1 ตุลาคม 2560) 
                   2. เห็นชอบให้ยกเว้นภาษีสําหรับเงินก้อน และเงินที่ได้รับจากกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 
(กบข.) รวมถึงยกเว้นการชดใช้เงินส่วนต่างของอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยเงินกู้เพ่ือที่อยู่อาศัย กับ
อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ปกติคืนให้แก่ทางราชการ โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการ 
                   โครงการเกษียณอายุฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพ่ือลดจํานวนกําลังพลที่สูงอายุ (อายุ 50 ปีขึ้นไป) 
ของกระทรวงกลาโหม 2. เพ่ือปรับขนาดอัตรากําลังพลให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับนโยบายและเจตนารมณ์ของ
รัฐบาลรองรับต่อการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม และบรรเทาปัญหาความคับคั่งของกําลังพลในช้ันยศ
สูง 3. เพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณด้านบุคคลภาครัฐระยะยาว 
                   กลุ่มเป้าหมาย 
                   ข้าราชการทหาร (ทหารประจําการ และพลอาสาสมัคร) ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป หรือเป็นผู้มีเวลา
ราชการ 25 ปีขึ้นไป (ไม่รวมเวลาราชการทวีคูณ) นับถึงวันก่อนออกจากราชการตามโครงการฯ (วันที่ 30 กันยายน) 
และมีเวลาราชการเหลือ 2 ปีขึ้นไป นับต้ังแต่วันที่ออกจากราชการตามโครงการฯ รวมถึงจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี 
                   1. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ ถูกสอบสวน หรือสอบหาข้อเท็จจริงทางวินัยพิจารณาโทษ
ทางวินัย รายงานการลงโทษทางวินัย หรือพิจารณาอุทธรณ์คําสั่งลงโทษทางวินัย หรือไม่เป็นผู้ต้องหาในคดีอาญาซึ่ง
มิใช่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท 
                   2. ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะต้องออกจากราชการไม่ว่ากรณีใด ๆ ตามกฎหมาย เช่น ถูกสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อนเพ่ือรอฟังผลการสอบสวนพิจารณา ถูกสั่งลงโทษปลดออก หรือไล่ออกเป็นต้น 
                   3. ถ้าเป็นผู้อยู่ระหว่างปฏิบัติราชการชดใช้ตามสัญญาที่ได้ทําไว้กับส่วนราชการ ในการไปศึกษา 
ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย จะต้องปฏิบัติราชการชดใช้มาแล้วไม่น้อยกว่าระยะเวลาศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการ
วิจัย และจะต้องยินยอมชดใช้เงินตามสัญญาผูกพันที่ได้ทําไว้กับราชการสําหรับเวลาที่ยังปฏิบัติราชการชดใช้ไม่ครบ 
                   4. ไม่เป็นกําลังพลซึ่งอยู่ในงานหรือสาขาวิชาชีพขาดแคลนตามที่ส่วนราชการพิจารณาหรือผู้ที่
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาว่าเป็นผู้ที่หน่วยงานยังต้องการให้อยู่ในระบบต่อไป 
                   5. กรณีที่ทางราชการตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีหน้ีสินกับทางราชการผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จะต้องมีหนังสือยินยอมให้หักหน้ีสินจากสิทธิประโยชน์ (เงินก้อน และหรือเงินบํานาญ) ที่ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ จะได้รับ 
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                   ทั้งน้ี ผู้จะได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการตามโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วนต้ังแต่
วันที่ย่ืนใบสมัครจนถึงวันที่ได้รับอนุญาตให้ออกจากราชการ 
 
16.  เรื่อง กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ 2557 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบประมาณการงบทําการประจําปีงบประมาณ 2557 ที่คาดว่าจะมีกําไรสุทธิ ประมาณ 
76,443 ล้านบาท โดยสามารถจัดหาเงินสดเพ่ือใช้ลงทุนได้ประมาณ 215,298 ล้านบาท และรับทราบประมาณการ
แนวโน้มการดําเนินงานช่วงปี 2558 – 2560 ของรัฐวิสาหกิจที่คาดว่าผลประกอบการจะมีกําไรสุทธิรวม 271,987 
ล้านบาท หรือเฉล่ียประมาณปีละ 90,662 ล้านบาท และการเบิกจ่ายลงทุนรวม 2,357,349 ล้านบาท หรือเฉล่ีย
ประมาณปีละ 785,783 ล้านบาท 
  2. เห็นชอบกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ 2557 วงเงินดําเนินการ 
จํานวน 1,823,415 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จํานวน 576,888 ล้านบาท ประกอบด้วย 
   2.1 กรอบการลงทุนโครงการต่อเน่ืองที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการแล้วและงานตามภารกิจ
ปกติ วงเงินดําเนินการ จํานวน 973,415 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จํานวน 516,888 ล้านบาท 
   2.2 กรอบการลงทุนสําหรับการเพิ่มเติมระหว่างปีวงเงินดําเนินการ จํานวน 850,000 ล้าน
บาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จํานวน 60,000 ล้านบาท เพ่ือความคล่องตัวในการบริหารจัดการ และรองรับโครงการ
ลงทุนที่คณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติเพ่ิมเติมระหว่างปี รวมทั้งงบลงทุนปกติที่อาจต้องปรับเปลี่ยนเพ่ิมเติมตามความ
จําเป็นระหว่างปี เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการได้ทันทีภายในปีงบประมาณ และให้คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมงบลงทุนระหว่างปีดังกล่าว 
  สําหรับโครงการท่ียังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและการลงทุนที่ใช้เงินงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ดําเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติตามขั้นตอนแล้ว 
ทั้งนี้ กําหนดเป้าหมายให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่ายลงทุน 
   2.3 ให้กระทรวงเจ้าสังกัดรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับกระทรวง และระดับองค์กร ไป
พิจารณาดําเนินการ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานและการเบิกจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ 2557 
ให้ สศช. ทราบภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนอย่างเคร่งครัด และให้รายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะข้างต้น
และความก้าวหน้าการดําเนินโครงการลงทุนทุกไตรมาส ทั้งน้ี เพ่ือประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
และการลงทุนของรัฐวิสาหกิจได้อย่างต่อเน่ือง 
   2.4 เห็นชอบในหลักการให้ สศช. ปรับวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ 
2557 ให้สอดคล้องกับผลการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ               
พ.ศ. 2557 และการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี 
 

ต่างประเทศ 
17.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก 
เฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
  1. ให้ความเห็นชอบ และอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร 

2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ 
ในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคัญ ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ 
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ทั้งน้ี ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power) ให้แก่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ลงนาม 

สาระสําคัญของเร่ือง 
กษ. รายงานว่า  
1. ที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้  

ครั้งที่ 34 สมัยพิเศษ (Special Senior Officials Meeting of the Thirty-Fourth Meeting of the ASEAN Ministers on 
Agriculture and Forestry : Special SOM - 34th AMAF) ณ เมืองปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่  13-14  
สิงหาคม 2556 ให้ความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร (Memorandum of Understanding between the 
Governments of the Member States of the Association of Southeast Asian Nations and the Government of the 
People’s Republic of China on Food and Agriculture Cooperation) และให้ประเทศสมาชิกดําเนินการตามข้ันตอน
ภายในประเทศ เพ่ือให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ (ASEAN 
Ministers on Agriculture and Forestry – AMAF) ครั้งที่ 35  ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 26 กันยายน 2556 

2. ร่างบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาศักยภาพ การ
วิจั ยและพัฒนา และการถ่ ายทอดเทคโนโลยี ด้ านอาหารและการเกษตร รวมทั้ งความมั่ นคงด้านอาหาร  
เพ่ือประโยชน์ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ รวมทั้งการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการด้านอาหารและการเกษตร
ระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และไม่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณา
เขตไทยหรือพ้ืนที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย หรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ หรือมีผลกระทบต่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง จึงไม่ถือเป็นหนังสือสัญญาตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 190  

 
18. เรื่อง โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบกของภูมิภาคอาเซียน (ASEAN – German Project on Energy Efficiency 
and Climate Change Mitigation in the Land Transpot Sector) 
            คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอดังน้ี 
            1.  เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนของฝ่ายอาเซียนและร่างความตกลงว่าด้วยการดําเนินปรับปรุง
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการบรรเทาผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาคการขนส่งทางบก
ของภูมิภาคเซียน (ASEAN – German Project on Energy Efficiency and Climate Change Mitigation in the 
Land Transpot Sector) 
            2. เห็นชอบให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือทั้ง 2 ฉบับดังกล่าว 
            3.  มอบหมายให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานหลัก
ของโครงการ ASEAN – German Project on Energy Efficiency and Climate Change Mitigation in the 
Land Transpot Sector เพราะเป็นการดําเนินงานในส่วนที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ            
ที่สํานักงานฯ เป็นประธานคณะทํางานอาเซียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
            สาระสําคัญของโครงการ ASEAN – German Project on Energy Efficiency and 
Climate Change Mitigation in the Land Transpot Sector มีวัตถุประสงค์ในการสร้างแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานเพ่ือใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค              
การขนส่งทางบก และนําแผนดังกล่าวไปประยุกต์ใช้และติดตามผลงานตามระบบการตรวจวัด การรายงาน และ                
การทวนสอบ (Measurement, Reporting and Verification : MRV) 
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19. เรื่อง การเข้าเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ค.ศ. 2006 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีความตกลงว่าด้วยไม้เขตร้อนระหว่างประเทศ ค.ศ. 
2006 (International Tropical Timber Agreement 2006 : ITTA 2006) และมอบหมายให้ ทส. โดยกรมป่าไม้ 
เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงาน 
  2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการตามข้ันตอนการเข้าร่วมเป็นภาคี ITTA 
2006 ต่อไป 
  สาระสําคัญของการเป็นภาคีสมาชิกองค์การ ITTO ประเทศไทยจะได้รับประโยชน์ด้านต่าง ๆ 
ดังนั้น 
  1. ภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีสากลในความมุ่งมั่นที่จะจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างย่ังยืน 
  2. โอกาสในการเข้าร่วมกําหนดนโยบายการดําเนินงานของ ITTO โดยการส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุม
คณะมนตรีองค์การ ITTC 
  3. ได้รับข้อมูลข่าวสารจากการประชุมด้านการป่าไม้เขตร้อนต่าง ๆ  ซึ่งเป็นประโยชน์ในการวางแผน
รองรับสถานการณ์ด้านไม้เขตร้อนที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งในระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก   
  4. ได้รับสิทธิในการเสนอโครงการต่าง ๆ เพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินทุนในการดําเนินการเพ่ือความ
ร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของประเทศในการบริหารจัดการ การวิจัยพัฒนาและ
อ่ืน ๆ ด้านป่าไม้ 
  5. ได้รับประโยชน์ในการจัดทําโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการจัดการทรัพยากรป่าไม้
อย่างย่ังยืน ซึ่งเป็นการได้รับความช่วยเหลือที่ชัดเจน เป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานของประเทศ 
 
20. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 31 และการประชุมอ่ืนที่เก่ียวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 31 ร่างแถลงการณ์
ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน +3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) และร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุม
สุดยอดรัฐมนตรีพลังงานเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 7  
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ให้การรับรองในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ น้ี ร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิก
ดังกล่าวได้ 
  3. เห็นชอบให้ พน. สามารถพิจารณาปรับปรุงถ้อยคําในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ทั้ง 3 ฉบับในส่วนที่
มิใช่สาระสําคัญได้ตามความเหมาะสม ก่อนที่จะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าวในที่ประชุมได้ โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ  
  1. ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน ครั้งที่ 31 จะเป็นแถลงการณ์ร่วม
สรุปผลการประชุม ซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก  คือความพยายามของประเทศสมาชิกในการบรรลุเป้าหมายท่ีต้ังไว้
ตามแผนปฏิบัติการพลังงานของอาเซียน ระหว่างปี 2553 – 2557 (ASEAN Plan of Actions on Energy 
Cooperation: APAEC 2012 – 2015) เพ่ือให้ภาคพลังงานของอาเซียนสามารถบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นประชาคม
อาเซียนภายในปี 2015 ความพยายามของอาเซียนในการรักษาเสถียรภาพความม่ันคง และการพัฒนาพลังงานที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน รวมทั้งการผลักดันการดําเนินการโครงการเช่ือมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน 
(Trans–ASEAN Gas Pipeline: TAGP) และโครงการเช่ือมโยงสายส่งไฟฟ้าอาเซียน (ASEAN Power Grid–APG) 
การดําเนินตามเป้าหมายของการใช้พลังงานหมุนเวียนในภูมิภาคให้เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 ของการใช้พลังงานไฟฟ้า
ทั้งหมด การส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีถ่านหินสะอาด ความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์สันติ และการใช้



 18 

พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในอาเซียน การพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์พลังงานอาเซียน (ASEAN Center for 
Energy: ACE) โดยการเพ่ิมงบประมาณ และการสรรหาผู้อํานวยการศูนย์ฯ ที่เป็นมืออาชีพเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการบริหารองค์การให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การสร้างเครือข่ายการกํากับกิจการพลังงานของอาเซียน (ASEAN 
Energy Market Integration: AEMI) ของคณะนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ
เครือข่ายคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิกอาเซียน และการส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงานกับ
ประเทศคู่เจรจาและองค์การระหว่างประเทศอ่ืน ๆ อาทิ สหภาพยุโรป (EU) สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย และ
ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (International Energy Agency: IEA) เป็นต้น 
  2. การประชุมรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน +3 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้) ครั้งที่ 10 จะเป็นแถลงการณ์
ร่วมสรุปผลการประชุม ซึ่งประกอบด้วยสาระหลักคือ การหารือเก่ียวกับบทเรียนจากกรณีเหตุการณ์โรงไฟฟ้า
นิวเคลียร์ฟุกุชิมาไดอิชิ การร่วมมือกันในด้านการเก็บสํารองนํ้ามัน (Oil Stockpiling) การสนับสนุนเทคโนโลยีถ่านหิน
สะอาด การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับตลาดพลังงาน การส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียน การเพ่ิมขีด
ความสามารถของบุคลากรในภูมิภาคน้ีตามโครงการอบรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
เป็นต้น 
  3. การประชุมสุดยอดรัฐมนตรีพลังงานเอเชียตะวันออก ครั้งที่ 7 จะเป็นแถลงการณ์ร่วมสรุปผลการ
ประชุม ซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือ การประกาศจุดยืนที่จะร่วมมือกันอย่างจริงจังในสาขาพลังงานต่าง ๆ อาทิ การ
ปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาโครงการเช้ือเพลิงชีวภาพเพ่ือการขนส่งและวัตถุประสงค์อ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงการจัดทําฐานข้อมูลเช้ือเพลิงชีวภาพในประเทศเอเชียตะวันออก และการร่วมมือในโครงการมอง
ภาพอนาคตด้านพลังงาน (Energy Outlook) เป็นต้น 
  พน. พิจารณาแล้วเห็นว่า ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าว เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในความ
ร่วมมือด้านพลังงานของประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศคู่เจรจาในกรอบอาเซียน +3 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้) และ
ประเทศเอเชียตะวันออก  (จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ อินเดีย ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหพันธรัฐรัสเซีย สหรัฐอเมริกา) เพ่ือ
ส่งเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยวางกรอบแนวทางกว้าง ๆ ในการดําเนินงาน และไม่มีข้อผูกมัด รวมทั้งไม่
ก่อให้เกิดพันธกรณีทางกฎหมาย ไม่มีผลเป็นการผูกพันด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือการค้าการลงทุนอย่าง
กว้างขวางแต่อย่างใด จึงมิใช่สนธิสัญญาระหว่างประเทศและหนังสือสัญญาท่ีจะต้องขอรับความเห็นชอบจาก
รัฐสภา ตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
21. เรื่อง เอกสารสําคัญที่จะรับรองในการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 21 และการประชุมรัฐมนตรี
เอเปค ครั้งที่ 25 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  

1. เห็นชอบร่างปฏิญญาผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 21 และอนุมัติให้นายกรัฐมนตรีรับรอง 
เอกสารดังกล่าว 

2. เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 25 และอนุมติให้รองนายกรัฐมนตรีและ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมรับรอง
เอกสารดังกล่าว 

3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารทั้งสองฉบับดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ 
ก่อนมีการรับรอง เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของประเทศไทยให้ กต. และกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) สามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
  สาระสําคัญของร่างปฏิญญาผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 1 และร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรี
เอเปค  ครั้งที่ 25  เป็นการแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของผู้นําและรัฐมนตรีเศรษฐกิจเอเปคที่จะร่วมมือกันในด้าน
ต่างๆ  นอกจากน้ีหลักการพ้ืนฐานของเอเปคคือ การเป็นเวทีการปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ
ประสบการณ์ และไม่ใช่เวทีการเจรจา การดําเนินงานของเขตเศรษฐกิจสมาชิกเป็นไปได้โดยสมัครใจและไม่มีผล
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ผูกพันทางกฎหมาย อย่างไรก็ตาม  ร่างเอกสารดังกล่าวอาจมีผลผูกพันรัฐบาลไทยในเชิงนโยบายให้รัฐบาลต้องรักษา
และปฏิบัติตามเจตนารมณ์ทางการเมืองที่ได้ประกาศไว้ ทั้งน้ี การประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค  ครั้งที่ 21 และการ
ประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ 25 จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 4-8 ตุลาคม 2556  
  ร่างปฏิญญาผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปคและร่างถ้อยแถลงร่วมรัฐมนตรีเอเปคเป็นการประกาศความ
ร่วมมือในกรอบเอเปค  สาระสําคัญของร่างเอกสารทั้งสองฉบับมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในเชิงนโยบาย
เก่ียวกับความร่วมมือและส่งเสริมการเปิดตลาดการค้าการลงทุน  และการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของภูมิภาค รวมทั้ง
ส่งเสริมความเช่ือมโยงในด้านต่าง ๆ   ระหว่างเขตเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมิได้ใช้ถ้อยคําที่ก่อให้เกิด
พันธกรณีภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ ดังน้ัน ร่างปฏิญญาฯ และร่างถ้อยแถลงร่วมฯ จึงไม่เป็น
สนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่ใช่หนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  
 
22. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการ
ต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการ 
ต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย 

2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมาย ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 

3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่ 
สาระสําคัญเพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทยให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กต. รายงานว่า   
  1. ฝ่ายโคลอมเบียได้เสนอให้มีการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคี (Bilateral Consultations)  
ระหว่างไทยกับโคลอมเบีย เพ่ือใช้เป็นกลไกการหารือประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน โดยรวมถึงประเด็นที่
เก่ียวข้องกับการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และประเด็นอ่ืน ๆ ในสาขาที่มีความสนใจร่วมกัน 
  2. บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นกรอบของการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคี
ระหว่างเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศไทยและโคลอมเบียในลักษณะเปิดกว้างในระดับ
ปลัดกระทรวงหรือผู้แทนทุก 2 ปี  หรือเมื่อเห็นถึงความจําเป็นโดยสลับกันจัดในราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐ
โคลอมเบีย โดยทั้งสองฝ่ายสามารถกําหนดวาระการหารือ ระดับหัวหน้าคณะ  ช่วงเวลา สถานที่หารือ ตลอดจน
ประเด็นหารือต่าง ๆ ให้ครอบคลุมความสัมพันธ์ทวิภาคี ประเด็นระหว่างประเทศ  และอ่ืน ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็น
เหมาะสม  ซึ่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกําหนดหารือกับรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบียในระหว่างการประชุมสัมชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติสมัยที่ 68 
ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ในช่วงปลายเดือนกันยายน 2556 และจะใช้โอกาสดังกล่าวลงนามบันทึกความเข้าใจ
ข้างต้น  
  3. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นความตกลงที่จัดทําขึ้นระหว่างหน่วยงานระดับกระทรวงโดยมี
สาระสําคัญเป็นเพียงการจัดต้ังกลไกการปรึกษาหารือเพ่ือความร่วมมือระหว่างหน่วยงานซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
กระทรวงภายใต้กฎหมาย  และไม่มีพันธกรณีระหว่างประเทศภายใต้บังคับของกฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เข้า
ข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
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23. เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกหารือทางการเมืองระหว่างกระทรวงการ
ต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและการเคลื่อนย้ายประชากรแห่งสาธารณรัฐ
เอกวาดอร์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกหารือทางการเมืองระหว่างกระทรวงการ
ต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศและการเคลื่อนย้ายประชากรแห่งสาธารณรัฐ
เอกวาดอร์ 
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทยให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจดังกล่าว จัดทําขึ้นเพ่ือเป็นกรอบของการจัดต้ังกลไกการหารือ
ทวิภาคีระดับรัฐมนตรีหรือระดับอ่ืนที่ได้รับมอบหมายโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของคู่ภาคีทุกสองปี 
โดยประเด็นการหารือครอบคลุมความสัมพันธ์ทวิภาคีประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจ
ร่วมกัน 
  บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวเป็นความตกลงที่จัดทําขึ้นระหว่างหน่วยงานระดับกระทรวงโดยมี
สาระสําคัญเป็นการจัดต้ังกลไกหารือทางการเมืองระหว่างหน่วยงานซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ กต. ที่ดําเนินการได้ จึง
ไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
24. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ 
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ลงนามในความตกลงดังกล่าว 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างความตกลงดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
อีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของร่างความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและ
ราชการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอกวาดอร์ สรุปได้ดังน้ี 
  1. ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างไทยกับ
เอกวาดอร์เป็นสัญลักษณ์แสดงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมีวัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเดินทางและ
การติดต่อราชการระหว่างเจ้าหน้าที่การทูตและข้าราชการของทั้งสองฝ่าย โดยสามารถพํานักในรัฐภาคีเป็นเวลา 30 
วัน ซึ่งจะเป็นการช่วยเพ่ิมพูนความร่วมมือและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น 
  2. คู่ภาคีแต่ละฝ่ายสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือระงับการพํานักของผู้ถือหนังสือ
เดินทางทูตและราชการของภาคีอีกฝ่ายหน่ึงซึ่งพิจารณาว่าเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนา 
  3. ด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติ ความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือ
การสาธารณสุข ภาคีฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงอาจระงับการใช้ความตกลงฉบับน้ีเป็นการช่ัวคราวทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน 
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25. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการดําเนินการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน
ในภูมิภาคอาเซียน (Joint Statement on the Implementation of Sustainable Consumption and 
Production in ASEAN)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการดําเนินการผลิตและ
การบริโภคท่ีย่ังยืนในภูมิภาคอาเซียน  และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดข้อง
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ทส. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง  
   2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายร่วม
รับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ทส. รายงานว่า  
  1. สาธารณรัฐอินโดนีเซียในฐานะประเทศเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
ไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 14 และประธาน ASEAN Forum on Sustainable Consumption and Production ได้
พัฒนาร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการดําเนินการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืนใน
ภูมิภาคอาเซียน และแจ้งในที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 28-29 สิงหาคม 
2556 ณ กรุงจาร์กาตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ว่าจะนําเสนอต่อที่ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็น
ทางการ ครั้งที่ 14 พิจารณาให้การรับรอง  
   2. ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีด้านสิ่งแวดล้อมฯ จะมีการรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 14 ในวันที่ 25 กันยายน 2556 ณ เมืองสุราบายา สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย โดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี  
    2.1 เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันว่าการดําเนินการเรื่องการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน 
เป็นทั้งเง่ือนไขและเป้าหมายสําคัญเพ่ือนําไปสู่ความสําเร็จในการพัฒนาที่ ย่ังยืนของภูมิภาคอาเซียน อาเซียน
จําเป็นต้องมีการสนับสนุนทางนโยบายและการลงทุนจากภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างขีดความสามารถด้าน
ทักษะด้านวิชาการ และความเข้มแข็งขององค์กรที่มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดการดําเนินการในเร่ืองการผลิตและการ
บริโภคอย่างย่ังยืน ซึ่งตระหนักถึงแนวโน้มในการพัฒนาทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยการส่งเสริม
การดําเนินการเร่ืองการผลิตและการบริโภคอย่างย่ังยืน ภายใต้กรอบการดําเนินงาน 10 ปี ว่าด้วยการผลิตและการ
บริโภคท่ีย่ังยืน ได้รับการรับรองโดยท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ สมัยที่ 67 เมื่อเดือนธันวาคม 2555  
   2.2 เป็นการแสดงคํามั่นที่จะสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน และความ
ร่วมมือกับหุ้นส่วนอาเซียน รวมทั้งองค์กรภายใต้องค์การสหประชาชาติที่เก่ียวข้อง และหุ้นส่วนองค์การระหว่าง
ประเทศอ่ืน ๆ ในการดําเนินการเรื่องการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน ด้วยการสนับสนุนให้มีการจัดต้ังเวทีหารือ
อาเซียนด้านการผลิตและบริโภคท่ีย่ังยืน และการมีส่วนร่วมในกรอบการดําเนินงาน 10 ปีว่าด้วยการผลิตและการ
บริโภคท่ีย่ังยืน  
   2.3 กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้อง ซึ่งรวมถึงรัฐบาล ภาคธุรกิจและองค์กรพัฒนาเอกชน
ให้คํามั่นโดยสมัครใจในการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยการสร้างขีดความสามารถอย่างต่อเน่ือง การดําเนินงานตามแบบ
ปฏิบัติที่ดีที่สุดของโลกเพื่อการผลิตและบริโภคอย่างย่ังยืน และจัดทําตัวอย่างความร่วมมือระดับภูมิภาค ซึ่งรวมถึง
การดําเนินงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับอาเซียนและการดําเนินกิจกรรมภายใต้กรอบการดําเนินงาน 10 ปี ว่าด้วยการ
ผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน  
  3. ร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการดําเนินการผลิตและการบริโภคท่ี
ย่ังยืนในภูมิภาคอาเซียน เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียนในการดําเนินการผลิตและ
บริโภคอย่างย่ังยืนในภูมิภาคอาเซียน โดยการสนับสนุนจากการจัดต้ัง ASEAN Forum on Sustainable 
Consumption and Production และการมีส่วนร่วมในกรอบงาน 10-year Framework Programme on 
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Sustainable Consumption and Production (10 FYP SCP) โดยไม่มีถ้อยคําและบริบทที่แสดงเจตนาที่จะสร้าง
พันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่างประเทศ จึงไม่เข้าข่ายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย  
  4. การร่วมรับรองในร่างแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อมว่าด้วยการดําเนินการผลิต
และการบริโภคท่ีย่ังยืนในภูมิภาคอาเซียน จะเป็นส่วนสําคัญในการแสดงถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของประเทศ
ไทยในการสนับสนุนการพัฒนาที่ ย่ังยืน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศในเร่ืองการเติบโตท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม (Green growth) รวมทั้งการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างอาเซียนในเร่ืองการผลิตและบริโภคอย่าง
ย่ังยืน สนับสนุนการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 ในมิติด้านการส่งเสริมความย่ังยืนด้านสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับผลการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20) ที่สนับสนุนให้ประชาคม
โลกดําเนินการพัฒนาภายในประเทศที่คํานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่รวมถึงการกําหนดนโยบาย มาตรการ และ
แผนงานที่ครอบคลุมถึงเรื่องการผลิตและการบริโภคท่ีย่ังยืน  
 
26. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับ
องค์กรส่งเสริมการค้าของประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศกับองค์กรส่งเสริมการค้า (Trade Promotion Organizations : TPOs) ของประเทศต่าง ๆ ใน
ภูมิภาคอาเซียน ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  
   ทั้งน้ี กระทรวงพาณิชย์ได้เจรจาจัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum of 
Understanding : MOU) กับ TPOs ซึ่งเป็นหน่วยงานพันธมิตร (Counterpart) ด้านการพัฒนาและส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน และมีหน่วยงาน TPO ที่ยืนยันและจะร่วม
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ระหว่างกัน ในวันที่ 25 กันยายน 2556 ในช่วงพิธีเปิดงาน Thailand 
Innovation & Trade Expo 2013 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เพ่ือแสดงให้องค์กรพันธมิตรเห็นถึง
ศักยภาพของอุตสาหกรรมส่งออกสินค้าและธุรกิจบริการของไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการนํานวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้
สร้างมูลค่าเพ่ิมในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งจะก่อให้เกิดความเช่ือมั่นต่อสินค้าและบริการของไทย และจะเป็น
ประโยชน์ต่อการประชาสัมพันธ์สนับสนุนให้ผู้ประกอบการของประเทศต่าง ๆ มาร่วมดําเนินธุรกิจการค้ากับ
ผู้ประกอบการไทยตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกัน 
  สาระสําคัญของเร่ือง กระทรวงพาณิชย์ได้เจรจาจัดทําข้อตกลงความร่วมมือฯ โดยมีขอบเขตความ
ร่วมมือที่สําคัญ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าร่วมกัน การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้า
ร่วมงานแสดงสินค้าระหว่างประเทศซึ่งจัดโดยองค์กรพันธมิตรแต่ละฝ่าย การส่งเสริมและอํานวยความสะดวกในการ
จัดคณะผู้แทนการค้าระหว่างกัน การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ในการทําธุรกิจการค้า การ
อํานวยความสะดวกทางการค้า เช่น การช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคทางการค้าให้กับผู้ประกอบการ 
ดังน้ี  
  1. องค์กร Trade Promotion Department ของราชอาณาจักรกัมพูชา  
   2. องค์กร Directorate General of National Export Development ของสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย  
  3. องค์กร Trade and Product Promotion Department ของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  
  4. องค์กร Center for International Trade Expositions and Missions ของสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์  
  5. องค์กร International Enterprise Singapore ของสาธารณรัฐสิงคโปร์  
  6. องค์กร Vietnam Trade Promotion Agency ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  



 23 

 
27. เรื่อง การรับรองโคโซโวโดยการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับโคโซโว 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้รับรองโคโซโวโดยการดําเนินการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการ
ทูตระหว่างไทยกับโคโซโว เพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ทั้งในกรอบ
ทวิภาคีและเวทีระหว่างประเทศ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ ทั้งน้ี ให้การสถาปนาความสัมพันธ์กับโคโซโว
เป็นไปตามขั้นตอนและจังหวะเวลาที่เหมาะสม โดยกระทรวงการต่างประเทศจะพิจารณาต่อไป 
 
28. เรื่อง การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ ครั้งที่ 
16 (CITES CoP16) และการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 63 และครั้งที่ 64 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบสรุปผลการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืช
ป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ ครั้งที่ 16 (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna 
and Flora : CITES CoP16) และการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 63 และคร้ังที่ 64 
  2. มอบหมายใ ห้  ทส . กระทรวง เกษตรและสหกรณ์  (กษ .)  กระทรวงพาณิช ย์  (พณ .) 
กระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) ดําเนินการตามผลการประชุม 
CITES CoP16 และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ร่วมกับ ทส. ดําเนินการเสนอต่อที่ประชุมสมัชชา
ใหญ่แห่งสหประชาชาติครั้งที่ 68 กําหนดให้วันที่ 3 มีนาคมของทุกปี เป็นวันสัตว์ป่าโลก (World Wildlife Day)  
  3. เห็นชอบต่อร่างแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 โดยมอบหมายให้ ทส. 
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานเพื่อการดําเนินการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการดังกล่าว และให้ปรับแก้ร่าง
แผนปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้นในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญได้ พร้อมทั้งมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการดังกล่าวต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ทส. รายงานว่า 
  1. ทส. ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ ครั้งที่ 16 (CITES CoP16) และการประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาฯ 
ครั้งที่ 63 และครั้งที่ 64 ในระหว่างวันที่ 3 – 14 มีนาคม 2556 และได้ดําเนินการจัดทํารายงานการประชุมภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุครั้งที่ 16 (CITES CoP16) และการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 63 และครั้งที่ 64 โดยผ่านการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นจากที่ประชุม
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติตามอนุสัญญา CITES เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556  
  2. ทส. ได้ดําเนินการจัดทําร่างแผนปฏิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 ซึ่งเป็นไป
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอนุสัญญาฯ ครั้งที่ 64 โดยคณะทํางานจัดทําร่างแผนปฏิบัติการงาช้างแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2556-2560 ที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ได้ดําเนินการจัดทําร่าง
แผนปฏิบัติการดังกล่าวข้างต้นเพ่ือแก้ไขปัญหาการค้างาช้างที่ผิดกฎหมายตามพันธกรณีแห่งอนุสัญญา CITES และได้
มีการประชุมหารือกันจํานวน 2 ครั้ง เพ่ือพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการดังกล่าว นอกจากน้ียังได้มีการประชุมรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแผนปฏิบัติการดังกล่าว จํานวน 3 ครั้ง ใน 3 พ้ืนที่ที่สําคัญซึ่งเก่ียวข้องกับ
การค้างาช้าง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ที่จังหวัดสุรินทร์ ครั้ งที่ 2 ที่จังหวัดอุทัยธานีและนครสวรรค์ และครั้งที่ 3                
ที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับการยุติการค้างาช้างภายในประเทศ แต่ยินดีให้ความ
ร่วมมืออย่างเต็มที่ในการควบคุมการค้างาช้างจากภาครัฐ และกรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ได้ส่ง
แบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลช้างเลี้ยงและการค้างาช้างไปยังกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นเจ้าของช้างเลี้ยงจํานวน 1,524 ฉบับ 
โดยมีผู้ตอบกลับจํานวน 387 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 25.40 ของจํานวนแบบสอบถามท้ังหมด โดยได้สอบถามว่าเห็น
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ด้วยหรือไม่หากรัฐบาลให้ทําการซื้อขายงาช้างที่ตัดหรือได้จากช้างของท่านได้โดยมีการควบคุม (เห็นด้วยร้อยละ 
52.30 ไม่เห็นด้วยร้อยละ 32.70 และไม่มีความเห็นร้อยละ 15.00) และเห็นด้วยหรือไม่หากรัฐบาลห้ามทําการซื้อขาย
งาช้างที่ตัดหรือได้จากช้างของท่าน (ไม่เห็นด้วยร้อยละ 66.40 เห็นด้วยร้อยละ 19.60 และไม่มีความเห็นร้อยละ 
14.00) ซึ่งความคิดเห็นของเจ้าของช้างสอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับแผนปฏิบัติการดังกล่าว
ข้างต้น 
 
29. เรื่อง เงินอุดหนุนคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) 
เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ ACWC 5 ปี (2555 - 2559) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
ดังน้ี 
  1. อนุมัติในหลักการให้ประเทศไทยจ่ายเงินอุดหนุนต้ังต้นแก่คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เป็นจํานวนเงิน 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ สําหรับการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
  2. อนุมัติในหลักการให้ไทยจ่ายเงินอุดหนุนเป็นรายปีตามแต่ที่คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการ
ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) กําหนด 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พม. รายงานว่า 
  1. คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) ได้หารือ
ประเด็นเงินอุดหนุนคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก เพ่ือสนับสนุน
แผนปฏิบัติการ ACWC 5 ปี (2555 - 2557) ในการประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ครั้งที่ 5 และการประชุมสมัยพิเศษเมื่อปีที่ผ่านมา คณะกรรมาธิการอาเซียนฯ ได้เห็นชอบให้
ประเทศสมาชิกกลับไปขอความเห็นชอบจากรัฐบาลของตน พิจารณาจ่ายเงินอุดหนุนต้ังต้นจํานวนปีละ 40,000 
ดอลลาร์สหรัฐ รวมระยะเวลา 5 ปี ทั้งน้ี เป็นไปตามขอบเขตอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการอาเซียนฯ ซึ่ง
กําหนดให้ประเทศสมาชิกอาเซียนมีพันธกรณีจะต้องจ่ายเงินอุดหนุนการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมาธิการอาเซียน
ฯ ในจํานวนประเทศละเท่า ๆ กัน และอาจบริจาคเพ่ิมเติมตามความสมัครใจ 
  2. การพิจารณาให้เงินอุดหนุนประจําปีต่อคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครอง
สิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC) เป็นไปตาม TOR ของคณะกรรมาธิการอาเซียนฯ ที่กําหนดไว้ และเป็นพันธกรณีของ
ไทยท่ีจะต้องปฏิบัติตามในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบกับการคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กเป็นส่วนหน่ึง
ในนโยบายที่รัฐบาลไทยให้ความสําคัญซึ่งการพิจารณาให้เงินอุดหนุนจะส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้าในการคุ้มครอง
สิทธิสตรีและสิทธิเด็กในประเทศสมาชิกอาเซียนรวมถึงประเทศไทย ซึ่งจะเป็นปัจจัยหน่ึงในการผลักดันการดําเนินงาน
ด้านสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียนเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 
 

แต่งต้ัง 
30. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายณรงค์ศักด์ิ โอสถธนากร ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีทําแผนที่ 
กรมท่ีดิน ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านวิศวกรรมสํารวจ (วิศวกรสํารวจทรงคุณวุฒิ) กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย 
ต้ังแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
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  2. รัฐบาลสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายทอมัส ดี. คิจิเนอร์ (Mr. Thomas D. 
Kijiner) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐหมู่เกาะมาร์แชลประจําประเทศไทยคน
แรก โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงโตเกียว ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
    
  3. การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา 
     (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอน นายระพีพันธ์ุ สริวัฒน์ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร
ระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ฝ่ายข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตามท่ีสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป ทั้งน้ี ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของทั้ง
สองหน่วยงานได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว  
 

4. การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สํานัก
นายกรัฐมนตรี)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอน นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร 
(นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตามท่ีสํานัก
นายกรัฐมนตรีเสนอ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป ทั้งน้ี ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุของทั้งสอง
หน่วยงานได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว  
 

5. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติแ ต่ง ต้ังข้ าราชการให้ ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร  ระดับสู ง 
กระทรวงมหาดไทย จํานวน 23 ราย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังน้ี  
  1. นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนนทบุรี ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเชียงใหม่  
   2. นายธนน เวชกรกานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสมุทรสงคราม ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนนทบุรี  
  3. นายชนม์ช่ืน บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดราชบุรี ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสมุทรสงคราม  
  4. นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบึงกาฬ ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดปทุมธานี  
  5. นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเลย 
  6. นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนราธิวาส ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครศรีธรรมราช  
  7. นายสุรพล วาณิชเสนี รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดนนทบุรี ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดกําแพงเพชร  
  8. นายเกรียงเดช เข็มทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดจันทบุรี ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดจันทบุรี  
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  9. นายอดิศักด์ิ เทพอาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดชลบุรี ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครพนม  
  10. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดสงขลา ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนราธิวาส  
  11. นายอุกริช พ่ึงโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดนครราชสีมา ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดน่าน 
  12. นายชโลธร ผาโคตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดสระบุรี ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบึงกาฬ  
  13. นายวิเชียร จันทรโณทัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดสุรินทร์ ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเพชรบูรณ์  
  14. นายสุรพล พนัสอําพล รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดสงขลา ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
  15. นายสมศักด์ิ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดราชบุรี  
  16. นายสุวรรณ กล่าวสุนทร รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดลําปาง ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดลําพูน  
   17. ว่าที่ร้อยตรี สุพีร์พัฒน์ จองพานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดระยอง ให้
ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสุพรรณบุรี  
  18. นายชยพล ธิติศักด์ิ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดอุดรธานี ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดหนองบัวลําภู  
  19. นายเสรี ศรีหะไตร รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดปัตตานี ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอ่างทอง  
  20. นายชัช กิตตินภดล รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอุตรดิตถ์  
  21. นายปวิณ ชํานิประศาสน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดสมุทรปราการ ให้
ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
  22. นายธนาคม จงจิระ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดลพบุรี ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
   23. นายทวี นริสศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

6. การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 8 ราย 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังน้ี  
  1. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดราชบุรี  
   2. นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดตรัง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  
  3. นายสมศักด์ิ ปะริสุทโธ เหมทานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดราชบุรี ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดตรัง  
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  4. นายวิญญู ทองสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพัทลุง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
  5. นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอ่างทอง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพัทลุง  
  6. นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอ่างทอง  
  7. นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดลพบุรี ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง  
    8. นายธนาคม จงจิระ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดลพบุรี  
   ต้ังแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2556 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

7. การแต่งต้ังคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังน้ี  
  1. ให้ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี
วันที่ 4 มกราคม 2555 และมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 4 ธันวาคม 2555 ทั้งคณะพ้นจากตําแหน่ง   
   2. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติชุดใหม่ทั้งคณะ 
จากบุคคลตามบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจตามประกาศกระทรวงการคลัง และผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ดังน้ี   
1) พลตํารวจเอก ชลธาร จิราณรงค์ เป็นประธานกรรมการ 2. นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต (ผู้แทนกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) กรรมการ 3. นายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ   
4. นายไพรัช พรสมบูรณ์ศิริ กรรมการ 5. นายคณิต แพทย์สมาน กรรมการ 6. นายวีระยุทธ เอ่ียมอําภา กรรมการ   
7. นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ กรรมการ 8. นายปรีดี ปรีดีสนิท กรรมการ 9. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ กรรมการ 
(ลําดับที่ 4,7 และ 9 จากบัญชีรายช่ือกระทรวงการคลัง)  
 

8. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
พลังงาน)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง เพ่ือ
ทดแทนตําแหน่งว่างและสับเปลี่ยนหมุนเวียน จํานวน 3 ราย ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังน้ี  
  1. นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงพลังงาน ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงาน (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 
กระทรวงพลังงาน  
   2. นายวีระพล จิรประดิษฐกุล อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน  
   3. นายสมนึก บํารุงสาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงพลังงาน ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 
   ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

9. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต จํานวน 
6 ตําแหน่ง ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว และตําแหน่งอธิบดี จํานวน 2 ตําแหน่ง ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  
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  1. นายวรเดช วีระเวคิน อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (นักบริหาร ระดับสูง) ดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนายนนทศิริ บุรณศิริ ซึ่งเกษียณอายุราชการ  
   2. นายธนา เวสโกสิทธ์ิ รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (นักบริหาร ระดับต้น) ดํารง
ตําแหน่งอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย (นักบริหาร ระดับสูง) สืบแทนนายวรเดช วีระเวคิน  
  3. นายชลิต มานิตยกุล เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
ไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหาร
การทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
สืบแทนนายพิศาล มาณวพัฒน์ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออตตาวา ประเทศแคนาดา  
  4. นายพีรศักย จันทวรินทร์ เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง (นักบริหารการทูต ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนายชลิต 
มานิตยกุล  
   5. นายพีรวิช สุวรรณประเทศ กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานกงสุลใหญ่ ณ นคร
ซิดนีย์ เครือรัฐออสเตรเลีย สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตประจํากระทรวง 
(นักบริหารการทูต ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนายพีรศักย จันทวรินทร์   
  6. นายจักรี ศรีชวนะ กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมพิธีการทูต (นักบริหาร 
ระดับสูง) สืบแทนนายจักริน ฉายะพงศ์ ซึ่งเกษียณอายุราชการ  
  7. นายนพพร อัจฉริยวนิช รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมอาเซียน ดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกา สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนายพลเดช วรฉัตร ซึ่งเกษียณอายุราชการ  
  8. ม.ร.ว. อดิศรเดช สุขสวัสด์ิ อัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหาร
การทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน สํานักงานปลัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ สืบแทนนายอุดมศักด์ิ ศรีธัญโกศ ซึ่งเกษียณอายุราชการ  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

10. การโอนและการแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี  
  1. อนุมัติรับโอน นางสาวรุจิรา ริมผดี ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณ
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี และแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี             
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  
   2. แต่งต้ัง นายอํานาจ พัวเวส ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี  (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี  
  เพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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11. แต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังน้ี  
  1. นางญาณี เลิศไกร ผู้อํานวยการสํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  
   2. นางระรินทิพย์ ศิโรรัตน์ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง ผู้อํานวยการ
สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ  
  ต้ังแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2556 เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่างและสับเปลี่ยนหมุนเวียน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

12. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
พาณิชย์)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี  
   1. นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ให้ ดํารงตําแหน่ง 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์  
   2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริมการค้า
ระหว่างประเทศ   
  3. นางพิรมล เจริญเผ่า อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง
พาณิชย์  
  4. นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต       
(นักบริหารสูง) คณะผู้แทนถาวรไทยประจําองค์การการค้าโลก ณ นครเจนีวา  
  5. นายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ใหดํ้ารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการค้าภายใน  
  6. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง
พาณิชย์  
  7. นางอุรวี เงารุ่งเรือง ที่ปรึกษากฎหมาย ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวงพาณิชย์  
   8. นายสุรศักด์ิ เรียงเครือ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมการค้า
ต่างประเทศ  
  9. นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ ที่ปรึกษาการพาณิชย์ ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า 
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

13. การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายจิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
สํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี 
ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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14. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังข้าราชการการเมืองตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังน้ี  
  1. นายแสวง ฤกษ์จรัล ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
   2. นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
 

15. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  
  1. นายโอฬาร พิทักษ์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมส่งเสริมการเกษตร  
   2. นายเลอศักด์ิ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  3. นายชาญพิทยา ฉิมพาลี ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดีกรมการข้าว  
  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

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




