
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/439                                วันท่ี  29  พฤษภาคม  2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  28  พฤษภาคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ดังน้ี 
 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 10  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ของส่วนราชการ จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
ดังน้ี   

1. หลักการจ่ายเงินรางวัลประจําปี มีดังน้ี 
                             1.1 การจัดสรรเงินรางวัล เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน (Performance Pay) 
ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่ไมม่ีผลผูกพันระยะยาว เพ่ือจูงใจใหข้้าราชการสร้างสรรค์ผลงานโดยยึดโยงกับ
เป้าประสงค์ขององค์กรเป็นสําคัญ 
                             1.2 ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้ดําเนินการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการและมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําปีผ่านเกณฑ์ในระดับมาตรฐาน
หรือบรรลุค่าเป้าหมาย คือ ต้ังแต่ระดับคะแนน 3.0000 คะแนนขึ้นไปจงึมีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินรางวัล
ประจําปี 
                             1.3 จํานวนเงินรางวัลที่ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาได้รับขึ้นอยู่กับผล
การประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 
                   2. การจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
                   สํานักงาน ก.พ.ร. จะนําผลคะแนนของส่วนราชการ จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา ที่สมบูรณ์
ไปคํานวณเพ่ือจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหกั้บส่วนราชการ จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษา ตามหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่ง
ใช้ในการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด้วย ตามมติคณะรัฐมนตรี  (19 มีนาคม 2556) 
                   3. ขั้นตอนการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีดังน้ี 
                             3.1 ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่มีเงินงบประมาณเหลือจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี จะต้องขออนุมัติ
สํานักงบประมาณเพ่ือโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ไปต้ังจ่ายในงบบุคลากร รายการเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี  
เพ่ือเบิกจ่ายเป็นเงินรางวัลสําหรับผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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                             3.2 กระทรวงการคลัง (กค.) โดยกรมบัญชีกลาง จะดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์ 
การเบิกจ่ายเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของ กค. สําหรบัจ่ายเงินรางวัลให้กับส่วนราชการ 
จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา      
                   ทั้งน้ี การจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งยอด
จํานวนเงินรางวัลของแต่ละหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรไปยังส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556 โดย สํานักงบประมาณ (สงป.) จะดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลง
รายการเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปต้ังจ่ายในงบบุคลากร รายการเงินรางวัล
สําหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเพ่ือเบิกจ่ายเป็นเงินรางวัลสําหรับผลการปฏิบัติงาน
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้กับส่วนราชการฯ ที่มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้ 
เบิกเหลื่อมปี และกรมบัญชีกลางจะดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2554 ของ กค. สําหรับจ่ายเงินรางวัลให้กับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคาดว่า 
ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการจ่ายเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ภายในเดือนเมษายน2556 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

วาระที่ 11 เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร 
ปี 2555 กรณีพิเศษ 
  สาระสําคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ภายในกรอบวงเงิน จํานวน 1,969,139,492 บาท 
เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ภัยศัตรูพืชระบาด ภัยแล้ง วาตภัย ภัยฝนทิ้งช่วง และภัยอากาศ
แปรปรวน (ออกซิเจนในน้ําตํ่า) ช่วงประสบภัยระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2555 ให้แก่เกษตรกร
จํานวน 143,079 ราย เป็นกรณีเฉพาะ ตามมติคณะกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที ่3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556  โดยให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอทําความตกลงใน
รายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี  
  1. เกษตรกรผูป้ระสบภัยด้านพืช (กรมส่งเสริมการเกษตร) จํานวน 5 ภัย ได้แก่ อุทกภัย   
ภัยศัตรูพืชระบาด ภัยแล้ง วาตภัยและภัยฝนทิ้งช่วง จํานวน 24 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เชียงราย 
ชัยภูมิ  ชุมพร ตาก นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช บึงกาฬ ปราจีนบุรี พะเยา พังงา พิษณุโลก  สระแก้ว 
สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์  กรุงเทพมหานคร ปทมุธานี ราชบุรี เลย น่าน มหาสารคาม ลพบุรี  และ
จังหวัดสุรินทร์ เกษตรกร จํานวน 134,116 ราย  วงเงินช่วยเหลือ 1,865,865,155 บาท  
  2. เกษตรกรผูป้ระสบภัยด้านประมง (กรมประมง) จํานวน 2 ภัย ได้แก่ อุทกภัยและอากาศ
แปรปรวน  (ออกซิเจนในน้ําตํ่า) จํานวน 13 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ตาก น่าน 
นครปฐม ปราจีนบุรี พังงา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สระบุรี  สุราษฎร์ธานี  และจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกร 
จํานวน 8,000 ราย วงเงินช่วยเหลือ 100,361,332 บาท  

3. เกษตรกรผูป้ระสบภัยด้านปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์)  จํานวน 1 ภัย ได้แก่ อุทกภัย   
จํานวน 5 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดนครปฐม ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ สระแก้ว และจังหวัดสุโขทัย เกษตรกร 
จํานวน 963 ราย  วงเงินช่วยเหลือ 2,913,005 บาท โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และ 
กรมปศุสัตว์  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรวบรวมส่งสํานักงบประมาณ พร้อมทั้งจดัทําคําขออนุมัติจัดสรร
งบประมาณในคราวเดียวกัน และใหถ้ือว่าคําขอดังกล่าวเป็นคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมสําเนาสง่ ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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วาระที่ 13 เรื่อง กรอบการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยปี 2556 
  สาระสําคญั คอื คณะรฐัมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังน้ี 
   1. รับทราบสถานการณ์ความเสี่ยงในเศรษฐกิจโลก  และภาวะเศรษฐกิจไทยซึ่งจะมี
ผลกระทบต่อแนวโน้มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วงต่อไป 
   2. เห็นชอบกรอบการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจปี 2556 และมาตรการรักษาเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจ 
   3. มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักรับมาตรการไปจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังน้ี 
    3.1   กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดําเนินการ (มาตรการด้าน
การเงิน)โดยประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย 
     3.2   กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดําเนินการ (มาตรการด้าน
การคลัง) 
    3.3   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ด้านเกษตร) กระทรวงการคลัง 
(ด้าน SMEs) กระทรวงอุตสาหกรรม (ด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
(ด้านท่องเที่ยว) กระทรวงพาณิชย์ (ด้านการส่งออก) กระทรวงพลังงาน (ด้านพลังงาน) กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ) และกระทรวงการคลัง (ด้านผูม้ีรายได้น้อย)  
เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดําเนินการ (มาตรการเฉพาะด้านเพ่ือสนับสนุนการผลิตสินค้าและบริการ  
การส่งออกการลงทุนและรายได้ของประชาชน)  
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 22 เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมไทย – ศรีลังกา ในโอกาสการเยือนศรีลังกาอย่างเป็น 

ทางการของนายกรัฐมนตร ี
  สาระสําคญั คอื  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมไทย – ศรีลังกา ในโอกาสการเยือนศรีลังกา
อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตร ี
  2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนที่ไมใ่ช่สาระสําคัญและ 
ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทยก่อนมีการเผยแพร่ถ้อยแถลงร่วมดังกล่าว ให้กระทรวงการต่างประเทศ
สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  ทั้งน้ี  ให้ตัดข้อความเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาเมืองพ่ีเมืองน้องระหว่าง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเมืองแคนด้ี ออก และให้แก้ไขข้อความในรา่งถ้อยแถลงร่วม ฯ ในข้อ 17 จาก
เดิมความว่า “... to convert the existing MoU on Air Service to an “ Open Skies” Air Services 
Agreement.” เป็น “... to strengthen Air Transport Services between the two countries”  
  ร่างถ้อยแถลงร่วมสําหรับการเยือนศรีลังกามีสาระสําคัญเพ่ือเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วม
และแสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยและศรีลังกาในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 
  1. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย และด้านพลังงาน 
 

/2. ส่งเสริม... 
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วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ - สังคม 10 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ส่วนราชการ จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

11 ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กรณีพิเศษ

13 กรอบการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยปี 2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ต่างประเทศ 22 ร่างถ้อยแถลงร่วมไทย – ศรีลังกา ในโอกาสการเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ของนายกรัฐมนตรี

แต่งต้ัง 28 ข้อที่ 1 การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และกีฬา

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                      วันที่ 28 พฤษภาคม 2556          
  
  วันน้ี เมื่อเวลา 09.30 น. ณ หอ้งประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากน้ัน นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย ร้อยโทหญิง สุณิสา           
เลิศภควัต และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
  

กฎหมาย 
 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการจัดการการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน 
    พ.ศ. …. 
  3.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย 
    การยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่ได้รับจาก
    การซื้อรถยนต์ใหม่เพ่ือทดแทนรถยนต์ที่ถูกนํ้าท่วมของผู้ประสบภัยนํ้าท่วม)  
  4.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... (มาตรการยกเว้นภาษีอากรให้แก่กลุ่มประชาชน            
    ที่รับจัดทําอาหารช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย)  
  5.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับรองและเสริมสร้างสิทธิชุมชนใน 
    การจัดการที่ดินของชุมชน พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ 
    ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ  
    พ.ศ. ....  
  7.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว 
    เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 
    (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. …. 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
   
  9.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบวงเงินโครงการ พร้อมขออนุมัติก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
  10.   เรื่อง   การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วน 
    ราชการ จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  11.  เรื่อง  ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555 กรณี
    พิเศษ 
  12.  เรื่อง  รายงานเหตุการณ์ไฟฟ้าดับภาคใต้ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 
  13.  เรื่อง   กรอบการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยปี 2556 
 

ต่างประเทศ 
  14.  เรื่อง  ขออนุมัติโครงการความร่วมมือจัดทําข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศ
    ไทยโดย UNESCO ร่วมกับ OECD 
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  15.  เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทาง
    การเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศอินเดีย 
  16.   เรื่อง  ขออนุมัติจัดกําลังพลกองทัพเรือไปปฏิบัติงานในกองกําลังผสมทางทะเล  
    (Combined Maritime Forces : CMF)  
  17.   เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง   
    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง 
    เทคโนโลยี การวิจัยและพลังงานปรมาณูแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
    ศรีลังกาว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  18.   เรื่อง   ร่างถ้อยแถลงร่วมไทย – มัลดีฟส์ ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐมัลดีฟส์อย่างเป็น
    ทางการของนายกรัฐมนตรี 
  19.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคีระหว่าง
    กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่ง
    สาธารณรัฐมัลดีฟส์  
  20.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ 
    สาธารณรัฐมัลดีฟส์ว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทําผิดและความร่วมมือในการบังคับให้
    เป็นไปตามคําพิพากษาในคดีอาญา (สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ)  
  21.  เรื่อง  การลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย- 
    สาธารณรัฐมัลดีฟส์  
  22.  เรื่อง  ร่างถ้อยแถลงร่วมไทย – ศรีลังกา ในโอกาสการเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการ 
    ของนายกรัฐมนตรี 
  23.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูต 
    และราชการระหว่างไทยและศรีลังกา 
  24.  เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทย 
    กับศรีลังกา 
  25.  เรื่อง  ร่างถ้อยแถลงร่วมไทย – อินเดีย ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของ 
    นายกรัฐมนตรีอินเดีย 
  26.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับ 
    สาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
  27.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล 
    แห่งสาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยการจัดต้ังโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการไทย-อินเดีย 
 

แต่งต้ัง 
   
  28.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.   การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและ
  กีฬา  
 2.   แต่งต้ังประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือดํารงตําแหน่งแทนผู้ซึ่งพ้นจาก 
  ตําแหน่งตามวาระ 
 3.   แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธ์ิ  
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 4.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
  บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ  
 5.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ  

***************************************************** 
 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 ร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ. .... ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว   ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงาน
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้สถาบันเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ ใน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีตํ่ากว่าปริญญาโดยวิทยาลัยชุมชน 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การศึกษา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่นและชุมชน 
ตอบสนองและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและชุมชน 
  2. กําหนดให้สถาบันแบ่งส่วนราชการออกเป็น สํานักงานสถาบันวิทยาลัย ส่วนราชการอ่ืน ๆ และให้
การจัดต้ัง การรวม การโอนหรือการยุบเลิกวิทยาลัย หรือส่วนราชการอ่ืนจัดทําเป็นกฎกระทรวง เว้นแต่การแบ่งส่วน
ราชการภายในให้ทําเป็นประกาศสถาบัน 
  3. กําหนดให้สถาบันมีรายได้นอกจากเงินที่กําหนดไว้ในงบประมาณแผ่นดิน ได้แก่ เงินผลประโยชน์ 
ค่าธรรมเนียม เบ้ียปรับ ค่าปรับ และค่าบริการต่าง ๆ ของสถาบันเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเงิน
อุดหนุนอ่ืนที่สถาบันได้รับเพ่ือใช้ในการดําเนินกิจการของสถาบัน เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้อุทิศให้ เป็นต้น และให้
รายได้ของมหาวิทยาลัยไม่เป็นรายได้ที่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังและกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ 
  4. กําหนดให้มีสภาสถาบัน ประกอบด้วยนายกสภาสถาบัน กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการซึ่ง
เลือกจากผู้แทนภาคเอกชน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ กําหนดคุณสมบัติหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารงตําแหน่ง
และการพ้นจากตําแหน่งนายกสภาสถาบันและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและภาคเอกชนเป็นไปตามที่กําหนด และให้สภาสถาบันมี
อํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
  5. กําหนดให้มีสภาวิชาการ สภาวิทยาลัย และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการวิทยาลัย โดยมี
องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนด และให้จํานวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการได้มา วาระการดํารง
ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง ตลอดจนการประชุมเป็นไปตามที่กําหนด 
  6. กําหนดให้มีผู้อํานวยการสถาบันเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบการบริหารงานของสถาบัน 
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม           
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน และให้ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด 
  7. กําหนดให้วิทยาลัยซึ่งเป็นส่วนราชการในสถาบันมีหน้าที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ตํ่ากว่า
ปริญญา และฝึกอบรมด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพ และให้วิทยาลัยบริหารและจัดการศึกษาบนพื้นฐานของการ
ประสานความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน ตลอดจนการระดมทรัพยากรและการ
สนับสนุน 
  8. กําหนดห้ามมิให้วิทยาลัยปฏิเสธการรับบุคคลเข้าศึกษาในวิทยาลัยหรือยุติหรือชะลอการศึกษา
ของนักศึกษาด้วยเหตุเพียงว่าผู้น้ันขาดแคลนทุนทรัพย์เพ่ือจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับหลักเกณฑ์การ
พิจารณาว่านักศึกษาผู้ใดเป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้เป็นไปตามระเบียบที่สภาสถาบันกําหนด 
  9. กําหนดให้มีผู้อํานวยการวิทยาลัยซึ่งแต่งต้ังจากผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ
สรรหาเป็นไปตามข้อบังคับของสถาบัน วาระการดํารงตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง และให้ผู้อํานวยการมีอํานาจหน้าที่ตามที่
กําหนด 
  10. กําหนดบทเฉพาะกาลเก่ียวกับการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน งบประมาณฯ การโอนบรรดา
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างของส่วนราชการ การดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการต่าง ๆ การ
ได้รับอนุปริญญาและประกาศนียบัตร ตลอดจนกฎกระทรวง กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ หรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ 
ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
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2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการจัดการการปนเปื้อนในดินและน้ําใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการจัดการการปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดินภายใน
บริเวณโรงงาน พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
โดยให้รับความเห็นของกระทรวงสาธารณสุขไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดนิยามคําว่า “การปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน” “การตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน” 
“ความเสี่ยง” และ “สารปนเป้ือน”  
  2. กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมีอํานาจ 
   2.1 ประกาศกําหนดค่าความเสี่ยงที่ใช้อ้างอิงในการคํานวณเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและ
นํ้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน 
   2.2 ประกาศกําหนดความเข้มข้นของสารปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงาน
โดยจะต้องไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดินที่ได้จากการคํานวณ 
   2.3 ประกาศกําหนดให้ประเภท ชนิด หรือขนาดของโรงงานใดเป็นโรงงานท่ีความเข้มข้น
ของสารปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดินภายในบริเวณโรงงานต้องไม่สูงกว่าเกณฑ์การปนเป้ือนในดินและนํ้าใต้ดิน 
   2.4 ประกาศกําหนดเกี่ยวกับการให้ผู้ประกอบกิจการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดิน
ภายในบริเวณโรงงาน รวมทั้งบุคคลที่จะดําเนินการเรื่องดังกล่าว 
  3. กําหนดให้ผู้ประกอบกิจการต้องจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพดินและนํ้าใต้ดินภายในบริเวณ
โรงงาน ทั้งก่อนเร่ิมประกอบกิจการโรงงาน และภายในระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมประกาศ
กําหนด รวมทั้งดําเนินการตามข้ันตอนตามท่ีกรมโรงงานอุตสาหกรรมกําหนด 
 
3. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่ได้รับจากการซื้อรถยนต์ใหม่เพื่อทดแทนรถยนต์ที่ถูกน้ําท่วม
ของผู้ประสบภัยน้ําท่วม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบ ดังน้ี  

1. อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่า 
ด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา กรณีเงินได้ที่ได้รับจากการซื้อรถยนต์ใหม่เพ่ือทดแทน
รถยนต์ที่ถูกนํ้าท่วมของผู้ประสบภัยนํ้าท่วม)  ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอและให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

2. เห็นชอบตามมความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
โดยมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  ข้อเท็จจริง  
  กระทรวงการคลัง เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า  ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยรถยนต์นํ้าท่วม โดยกําหนดให้มีมาตรการรถยนต์ใหม่เพ่ือทดแทนรถยนต์ที่ถูกนํ้าท่วมขึ้นด้วยวิธีการให้เงิน
ช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยรถยนต์นํ้าท่วมเป็นจํานวนเท่ากับภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ที่ซื้อตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 
4 มกราคม 2555  ดังน้ัน  เพ่ือบรรเทาภาระของผู้ประสบภัยนํ้าท่วมซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ที่ได้รับความเสียหาย
จากเหตุอุทกภัย  และเพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรการภาษีสําหรับการซื้อรถยนต์คันแรก  สมควรกําหนดให้เงินได้ที่
ได้รับจากรัฐอันเน่ืองมาจากการได้มาซึ่งรถยนต์ใหม่ เพ่ือทดแทนรถยนต์ที่ถูกนํ้าท่วมของผู้มีเงินได้เป็นจํานวนเท่ากับ
ภาษีสรรพสามิตของรถยนต์คันดังกล่าว แต่ไม่เกิน 100,000 บาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวม
คํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
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  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
1. กําหนดให้เงินได้ที่ได้รับจากรัฐ อันเน่ืองมาจากการซื้อรถยนต์ใหม่ เพ่ือทดแทนรถยนต์ที่ถูก            

นํ้าท่วมเสียหายของผู้ประสบภัยนํ้าท่วม ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประสบภัยรถยนต์นํ้าท่วมตามมติคณะรัฐมนตรี               
เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 เป็นจํานวนเท่ากับภาษีสรรพสามิตของรถยนต์ที่ซื้อแต่ไม่เกิน 100,000 บาท เป็นเงินได้ 
พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

2. การยกเว้นภาษีเงินได้ข้างต้น ให้เป็นการยกเว้นสําหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับต้ังแต่                  
วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 
 
4. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..)           
พ.ศ. .... (มาตรการยกเว้นภาษีอากรให้แก่กลุ่มประชาชนที่รับจัดทําอาหารช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการยกเว้นภาษีอากรให้แก่กลุ่มประชาชนที่รับจัดทําอาหารช่วยเหลือ         
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย) ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจริง  
  กค.เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า  

1. เน่ืองจากประเทศไทยประสบภัยพิบัติอุทกภัยเมื่อปี 2554 โดยมีพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติกว่า 60  
จังหวัด และรัฐบาลได้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  ซึ่งมีส่วนราชการต่าง ๆ  เข้าร่วมในการปฏิบัติ
หน้าที่ ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป  โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้                
รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ติดค้างอยู่ในบ้านเรือน และรับผิดชอบเร่ืองอาหาร เครื่องด่ืม และจัดต้ังโรงครัวในศูนย์พักพิงและในชุมชน  

2. โดยที่สถานการณ์อุทกภัยดังกล่าวมีระยะเวลาอันยาวนานทําให้ประชาชนเดือดร้อนเป็นจํานวน 
มาก โดยส่วนใหญ่ไม่สามารถปรุงอาหารรับประทานเองได้ต้องรอความช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน  แต่                 
บางท้องที่ความช่วยเหลือเป็นไปด้วยความยากลําบากและไม่ทั่วถึง จึงมีการรวมกลุ่มกันเฉพาะกิจในลักษณะจิตอาสา
ของประชาชนในชุมชนเพ่ือจัดทําอาหารไปแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าว โดยรัฐเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด 
ซึ่งจะจ่ายในลักษณะเหมาจ่ายเป็นจํานวนรายผู้ประสบภัยและต้องมีตัวแทนรับเงินไปจากรัฐ จึงทําให้มีเงินได้ที่อยู่ใน
ข่ายต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และบางรายมีรายรับถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมด้วย  เพ่ือเป็นการ
บรรเทาภาระภาษีให้แก่ผู้รับจัดทําอาหารดังกล่าว สมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีมูลค่าเพ่ิมสําหรับ
การให้บริการรับจัดทําอาหารดังกล่าว 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  ยกเว้นภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพ่ิมให้แก่บุคคลธรรมดา  กรณีการให้บริการรับจัดทําอาหารเพ่ือ
นําไปแจกผู้ประสบอุทกภัย ที่ประสบภัยอุทกภัยที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2554 ทั้งน้ี เฉพาะเงินได้หรือค่าบริการที่ได้รับจากรัฐ  ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 
5. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับรองและเสริมสร้างสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินของ
ชุมชน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 ซึ่งมี
รองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง) เป็นประธานกรรมการฯ ในคราวประชุมครังที่ 1/2556 วันศุกร์ที่ 22 
กุมภาพันธ์ 2556 ที่มีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับรองและเสริมสร้างสิทธิ
ชุมชนในการจัดการที่ดินของชุมชน พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (คณะกรรมการประสานงาน
เพ่ือจัดให้มีโฉนดชุมชน) เสนอ และให้ส่งร่างระเบียบฯ ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างระเบียบ  
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  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับรองและเสริมสร้างสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินของ
ชุมชน พ.ศ. .... ยังคงหลักการให้ชุมชนได้บริหารจัดการและครอบครองใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐที่ชุมชนครอบครอง
มาแต่เดิม และให้ชุมชนเป็นกลไกสําคัญในระดับพ้ืนที่ในการป้องกันไม่ให้มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมบริเวณรอบ ๆ ชุมชนอีกต่อไป และได้เพ่ิมเติมบทบาทรัฐในการเข้าไปจัดทําระบบและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างย่ังยืน โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี  
  1. แก้ไขช่ือระเบียบให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในการดําเนินงานที่ได้จัดให้ชุมชนมีสิทธิในการใช้
ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ซึ่งเป็นหลักการในการให้สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินของรัฐซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาล ข้อ 5.4 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติฯ   
   2. ให้ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
  3. กําหนดนิยามคําว่า “สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินของชุมชน” หมายความว่า การอนุญาตให้
ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการที่ดินของรัฐที่ชุมชนได้ครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินดังกล่าวมาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้าง
ความมั่นคงในการอยู่อาศัย และการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชน  
  4. กําหนดให้มีคณะกรรมการคณะหน่ึง เรียกว่า “คณะกรรมการรับรองและเสริมสร้างสิทธิชุมชนใน
การจัดการที่ดินของชุมชน” เรียกโดยย่อว่า “กรส”ประกอบด้วย รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็น
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็น
รองประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่งจํานวนหกคน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวนแปดคน รองปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีหรือผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีที่ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังข้าราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวนสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ   
   5. กําหนดให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปน้ี  
   5.1 เสนอนโยบาย และงบประมาณ ในการดําเนินงานรับรอง และเสริมสร้างสิทธิชุมชนใน
การจัดการที่ดินของชุมชนต่อคณะรัฐมนตรี  
   5.2 ให้ความเห็นชอบแผนงาน และโครงการ เก่ียวกับการดําเนินงานรับรองและเสริมสร้าง
สิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินของชุมชน 
    ฯลฯ  
  6. กําหนดให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงาน ดังต่อไปน้ี  
   6.1 งานการจัดให้มีสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินของชุมชน และงานการเสริมสร้างและ
สนับสนุนการบริหารจัดการของชุมชน  
   6.2 งานธุรการ งานประชุม งานศึกษาหาข้อมูลและกิจกรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับงานของ
คณะกรรมการ  
    ฯลฯ  
  7. กําหนดให้คณะกรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งอยู่ในวันก่อนที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ คงอยู่ในตําแหน่ง
ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการตามระเบียบน้ี  
   8. กําหนดให้ชุมชนที่ได้รับความเห็นชอบให้ดําเนินงานโฉนดชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 ก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ เป็นชุมชนที่ได้รับอนุญาตให้มีสิทธิชุมชนใน
การจัดการที่ดินของชุมชนตามระเบียบน้ี   
  9. กําหนดให้บรรดาประกาศ คําสั่งและมติคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การจัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมที่ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับให้ยังคงมีผลใช้
บังคับต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี จนกว่าจะมีประกาศ คําสั่งและมติคณะกรรมการตามระเบียบน้ีใช้
บังคับ   
  10. กําหนดให้บรรดาคําขอเพ่ือดําเนินงานโฉนดชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
จัดให้มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมที่ได้ย่ืนไว้ก่อนวันที่ระเบียบน้ีใช้บังคับ และยังคงอยู่ระหว่างการ
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พิจารณาให้ถือว่าเป็นคําขอ เพ่ือขอรับสิทธิชุมชนในการจัดการที่ดินของชุมชนตามระเบียบน้ี และให้ดําเนินการต่อไป
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ระเบียบน้ีกําหนด  
 
6. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณา แล้วให้ดําเนินการต่อไปได้    
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  1. กําหนดให้คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ และ
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อํานวยการ
สํานักงบประมาณ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้อํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ อัยการสูงสุด ผู้อํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เป็นกรรมการ โดยมีผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
เป็นเลขานุการ  
   2. กําหนดคุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และความเช่ียวชาญของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
  3. กําหนดให้มีวิธีการได้มาซึ่งรายช่ือผู้ที่มีความเหมาะสม เพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ประกอบด้วย หน่วยงานจากภาคเอกชนเสนอช่ือ ขอบัญชีรายช่ือจากหน่วยงานท่ีมีการจัดทําบัญชีรายช่ือต่าง ๆ และ
คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเสนอรายช่ือผู้ที่มีความเหมาะสมได้เอง  
  4. กําหนดให้มีวิธีการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดังน้ี  
   4.1 คณะกรรมการสรรหาจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ที่มีความเหมาะสมเพ่ือคัดเลือกเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแยกเป็นรายสาขา  
   4.2 คณะกรรมการสรรหาตรวจสอบคุณสมบัติ และดําเนินการคัดเลือกและเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา  
 
7. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้มีอํานาจออก
บัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ตามที่สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา                
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
                  กําหนดให้พนักงานราชการศาลปกครองตามระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองว่า
ด้วยพนักงานราชการศาลปกครอง พ.ศ. 2554 ซึ่งมีวาระการจ้างไม่น้อยกว่าหน่ึงปี และผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ พ.ศ. 2550 ซึ่งมี
วาระการจ้างไม่น้อยกว่าหน่ึงปี เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2542 
และให้เลขาธิการสํานักงานศาลปกครองและหัวหน้าส่วนราชการเจ้าสังกัดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายตามลําดับเป็นผู้มี
อํานาจออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐดังกล่าว 
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้นํา
ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
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  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พ.ศ. 2545 
  2. กําหนดภารกิจและอํานาจหน้าที่ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
  3. ให้แบ่งส่วนราชการ วช. ประกอบด้วย (1) สํานักงานเลขานุการกรม (2) กองการต่างประเทศ (3) 
กองนโยบายและแผนการวิจัย (4) กองบริหารแผนงานและงบประมาณการวิจัย (5) กองประเมินผลและจัดการความรู้
การวิจัย (6) กองมาตรฐานการวิจัย และ (7) ศูนย์สารสนเทศการวิจัย 
  4. กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ใน วช. ขึ้นตรงต่อเลขาธิการ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
9. เรื่อง  ขอความเห็นชอบวงเงินโครงการ พร้อมขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบวงเงินโครงการแก้ไขปัญหาการจราจรฝั่งธนบุรี ย่านศิริราช ย่านบ้าน             
ช่างหล่อ และย่านอรุณอัมรินทร์ ตามโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ พร้อม
อนุมัติก่อหน้ีผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ดังน้ี  

1. โครงการต่อขยายสะพานอรุณอัมรินทร์พร้อมทางขึ้น  - ลง และทางยกระดับข้ามแยกศิริราช ใน 
วงเงิน 1,300,000,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559) โดยค่าชดเชยที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง และค่าก่อสร้าง จํานวน 1,270,000,000 บาท ให้ใช้งบประมาณสัดส่วนเงินอุดหนุนรัฐบาล ร้อยละ 
100 โดยให้กรุงเทพมหานครใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งสํานักงบประมาณได้
เสนอต้ังงบประมาณรองรับไว้แล้ว และให้เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2558- พ.ศ. 
2559  ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามความจําเป็นที่ต้องใช้จ่ายในแต่ละปีต่อไป  
สําหรับค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน จํานวน 30,000,000 บาท   ให้ใช้จ่ายจากเงินรายได้ของกรุงเทพมหานคร โดย
ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง และมาตรฐานของทางราชการต่อไป  

2. โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรของถนนสุทธาวาส และสะพานข้ามถนนจรัญสนิทวงศ์ ใน 
วงเงิน 350,000,000 บาท  ระยะเวลาดําเนินการ 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – พ.ศ. 2559) ให้ใช้งบประมาณ
สัดส่วนเงินอุดหนุนรัฐบาล ร้อยละ 100 โดยให้กรุงเทพมหานครใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ซึ่งสํานักงบประมาณได้เสนอต้ังงบประมาณรองรับไว้แล้ว และให้เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559 ตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามความจําเป็นที่ต้อง
ใช้จ่ายในแต่ละปีต่อไป  

ทั้งน้ี การกําหนดการจัดสรรงบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการดังกล่าวอยู่นอกเหนือจากสัดส่วน 
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้แก่กรุงเทพมหานคร ให้กรุงเทพมหานครนําเสนอคณะกรรมการการกระจายอํานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องต่อไป 

 
10.  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัดและ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน) 
เบ้ืองต้นของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตามมติ ก.พ.ร. ครั้งที่ 
2/2556  วันที่ 27 มีนาคม 2556) เมื่อสํานักงาน ก.พ.ร. ได้รับผลการประเมินที่ครบถ้วนและสมบูรณ์แล้ว ขออนุมัติ
เป็นหลักการในการปรับปรุงแก้ไขผลคะแนนให้มีความครบถ้วน เพ่ือนําไปใช้จัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ให้กับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาต่อไป 
  2. เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเพ่ิมเติมจํานวน 1,400 ล้านบาท เพ่ือใช้สําหรับ
การจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้กับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้
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จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  3. อนุมัติให้ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปต้ังจ่ายในงบบุคลากร รายการเงินรางวัลสําหรับผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติงานที่มีผลการปฏิบัติงานดี เพ่ือเบิกจ่ายเป็นเงินรางวัลสําหรับผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 โดยไม่ต้องขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเป็นราย ๆ ไป ทั้งน้ี เป็นการผ่อนผันวิธีปฏิบัติตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
  สาระสําคัญของเร่ือง 

1. หลักการจ่ายเงินรางวัลประจําปี มีดังน้ี 
                             1.1 การจัดสรรเงินรางวัล เป็นการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน (Performance Pay) ซึ่งเป็น
ค่าตอบแทนท่ีไม่มีผลผูกพันระยะยาว เพ่ือจูงใจให้ข้าราชการสร้างสรรค์ผลงานโดยยึดโยงกับเป้าประสงค์ขององค์กร
เป็นสําคัญ 
                             1.2 ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้ดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการและมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําปีผ่านเกณฑ์ในระดับมาตรฐานหรือบรรลุค่า
เป้าหมาย คือ ต้ังแต่ระดับคะแน 3.0000 คะแนนขึ้นไปจึงมีสิทธิได้รับการจัดสรรเงินรางวัลประจําปี 
                             1.3 จํานวนเงินรางวัลที่ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาได้รับขึ้นอยู่กับผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 
                   2. การจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
                   สํานักงาน ก.พ.ร. จะนําผลคะแนนของส่วนราชการ จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา ที่สมบูรณ์ไป
คํานวณเพ่ือจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้กับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 
ตามหลักเกณฑ์ แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554ซึ่งใช้ในการจัดสรรเงินรางวัล 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด้วย ตามมติคณะรัฐมนตรี  (19 มีนาคม 2556) 
                   3. ขั้นตอนการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีดังน้ี 
                             3.1 ส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ที่มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี จะต้องขออนุมัติสํานักงบประมาณ
เพ่ือโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปต้ังจ่ายในงบบุคลากร 
รายการเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี เพ่ือเบิกจ่ายเป็นเงินรางวัลสําหรับผลการ
ปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
                             3.2 กระทรวงการคลัง (กค.) โดยกรมบัญชีกลาง จะดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ์การเบิก
จ่ายเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555ของ กค. สําหรับจ่ายเงินรางวัลให้กับส่วนราชการ จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษา 
                   ทั้งน้ี การจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งยอดจํานวนเงิน
รางวัลของแต่ละหน่วยงานท่ีได้รับการจัดสรรไปยังส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันที่ 11 เมษายน 2556 โดย สํานักงบประมาณ (สงป.) จะดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณเหลือ
จ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปต้ังจ่ายในงบบุคลากร รายการเงินรางวัลสําหรับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีเพ่ือเบิกจ่ายเป็นเงินรางวัลสําหรับผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้กับส่วน
ราชการฯ ที่มีเงินงบประมาณเหลือจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปี และกรมบัญชีกลางจะดําเนินการจัดทํา
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ กค. สําหรับจ่ายเงินรางวัลให้กับส่วนราชการ 
จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งคาดว่าส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาจะได้รับการจ่ายเงินรางวัล
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายในเดือนเมษายน2556 
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11. เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2555 กรณีพิเศษ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ภายในกรอบวงเงิน จํานวน 1,969,139,492 บาท เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร             
ผู้ประสบอุทกภัย ภัยศัตรูพืชระบาด ภัยแล้ง  วาตภัย ภัยฝนทิ้งช่วง และภัยอากาศแปรปรวน (ออกซิเจนในน้ําตํ่า) ช่วง
ประสบภัยระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2555 ให้แก่เกษตรกรจํานวน 143,079 ราย เป็นกรณีเฉพาะ ตาม
มติคณะกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2556  โดยให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนต่อไป ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ ดังน้ี  
  1. เกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืช (กรมส่งเสริมการเกษตร) จํานวน 5 ภัย ได้แก่ อุทกภัย  ภัยศัตรูพืช
ระบาด ภัยแล้ง วาตภัยและภัยฝนทิ้งช่วง จํานวน 24 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา เชียงราย ชัยภูมิ  ชุมพร ตาก 
นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช บึงกาฬ ปราจีนบุรี พะเยา พังงา พิษณุโลก  สระแก้ว สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อุตรดิตถ์  
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ราชบุรี เลย น่าน มหาสารคาม ลพบุรี  และจังหวัดสุรินทร์ เกษตรกร จํานวน 134,116 
ราย  วงเงินช่วยเหลือ 1,865,865,155 บาท  
  2. เกษตรกรผู้ประสบภัยด้านประมง (กรมประมง) จํานวน 2 ภัย ได้แก่ อุทกภัยและอากาศ
แปรปรวน  (ออกซิเจนในนํ้าตํ่า) จํานวน 13 จังหวัด ได้แก่  จังหวัดขอนแก่น ฉะเชิงเทรา  ชัยภูมิ ตาก น่าน นครปฐม 
ปราจีนบุรี พังงา พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สระบุรี  สุราษฎร์ธานี  และจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกร จํานวน 8,000 ราย 
วงเงินช่วยเหลือ 100,361,332 บาท  

3. เกษตรกรผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์ (กรมปศุสัตว์)  จํานวน 1 ภัย ได้แก่ อุทกภัย  จํานวน 5  
จังหวัด ได้แก่  จังหวัดนครปฐม ปราจีนบุรี เพชรบูรณ์ สระแก้ว  และจังหวัดสุโขทัย  เกษตรกร จํานวน 963 ราย  
วงเงินช่วยเหลือ 2,913,005 บาท โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว์  ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานและรวบรวมส่งสนักงบประมาณ พร้อมทั้งจัดทําคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน และให้ถือว่า
คําขอดังกล่าวเป็นคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อม
สําเนาเส่ง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่  
 
12. เรื่อง รายงานเหตุการณ์ไฟฟ้าดับภาคใต้ เม่ือวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 
                   คณะ รั ฐมนต รี รั บทราบตามที่ ก ร ะทรว งพลั ง ง านรายง าน เห ตุกา ร ณ์ ไฟ ฟ้ า ดับภาค ใ ต้                
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 
                   สาระสําคัญของเร่ือง 
                   กระทรวงพลังงานรายงานว่า ไฟฟ้าดับมีสาเหตุมาจากการที่สายส่ง 500 กิโลโวลต์ วงจร 1 ถูกฟ้าผ่า
เมื่อเวลา 17.26 น. ที่ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ส่งผลให้เกิดการลัดวงจร ทําให้ระบบป้องกันสายส่งสั่งปลดสายส่งออก
จากระบบการใช้งาน ซึ่งก่อนหน้าน้ันสายส่ง 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน 2-จอมบึง วงจร 2 ได้ถูกปลดเพื่อทํางาน
บํารุงรักษาตั้ งแต่เวลา 08.27 น . ของวันเดียวกัน (โดยก่อนการอนุญาตให้ทํางานบํารุงรักษาของสายส่ง
วงจร 1 ดังกล่าวได้มีการศึกษาสภาพระบบล่วงหน้าแล้ว พบว่าไม่มีผลกระทบกับการจ่ายไฟฟ้าในกรณีที่มีเหตุการณ์
อ่ืน ๆ เกิดขึ้นอีกตามมาตรฐานการควบคุมระบบแบบ N-1 Criteria) 
 
13. เรื่อง  กรอบการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยปี 2556 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเสนอ ดังน้ี 
   1. รับทราบสถานการณ์ความเสี่ยงในเศรษฐกิจโลก  และภาวะเศรษฐกิจไทยซึ่งจะมีผลกระทบต่อ
แนวโน้มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในช่วงต่อไป 
   2. เห็นชอบกรอบการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจปี 2556 และมาตรการรักษาเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจ 
   3. มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักรับมาตรการไปจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานที่ 
เก่ียวข้อง เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังน้ี 
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    3.1   กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดําเนินการ (มาตรการด้านการเงิน)
โดยประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย 
     3.2   กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดําเนินการ (มาตรการด้านการคลัง) 
    3.3   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ด้านเกษตร) กระทรวงการคลัง (ด้าน SMEs) กระทรวง
อุตสาหกรรม (ด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ด้านท่องเที่ยว) กระทรวงพาณิชย์ (ด้าน
การส่งออก) กระทรวงพลังงาน (ด้านพลังงาน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ) และกระทรวงการคลัง (ด้านผู้มีรายได้น้อย) เป็นหน่วยงานเจ้าภาพในการดําเนินการ (มาตรการเฉพาะ
ด้านเพ่ือสนับสนุนการผลิตสินค้าและบริการ การส่งออกการลงทุนและรายได้ของประชาชน)  
                    สาระสําคัญของเร่ือง 
                    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงการคลัง รายงานว่า 
เศรษฐกิจไทยในระยะ 1 ปีข้างหน้ากําลังเผชิญกับความเสี่ยงจากความล่าช้าในการฟ้ืนตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งผล
จากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจในหลายประเทศ ส่งผลให้มีเงินทุนไหลมาสู่ภูมิภาค
เอเชียจํานวนมากทําให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว และเป็นการแข็งค่ามากกว่าเงินสกุลอ่ืนในภูมิภาค  ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  ดังน้ัน เพ่ือให้เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและยายตัวได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ  จําเป็นต้องบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เก่ียวข้องและดําเนินการร่วมกันอย่างเร่งด่วน 
สํานักงานฯ และกระทรวงการคลังจึงได้จัดทํากรอบการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยปี 2556 ขึ้น โดยสรุป
สาระสําคัญ ดังน้ี 
   1. ความเสี่ยงในเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
                              1.1 สงครามค่าเงินและการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยมาตรการเฉพาะกิจของประเทศ 
มหาอํานาจในโลก  (Quantitative Easing and Currency Wars)  เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจภายในของแต่ละประเทศ
ด้วยการขยายปริมาณเงิน ได้ก่อให้เกิดสภาพคล่องส่วนเกินจํานวนมาก  สภาพคล่องส่วนเกินดังกล่าวคาดว่าจะยังคง
สร้างแรงกดดันต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสู่ภูมิภาคเอเชียอย่างต่อเน่ือง  ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกในไตรมาส
แรกของปี 2556 ยังฟ้ืนตัวอย่างล่าช้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียส่วนใหญ่ขยายตัวในอัตราชะลอลง สภาพการณ์
ดังกล่าวทําให้ประเทศต่างๆ  ลดอัตราดอกเบ้ียอย่างต่อเน่ืองในเดือนพฤษภาคมเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจและลดแรงกดดัน
ด้านค่าเงิน 
                              มาตรการขยายปริมาณเงินของสหรัฐฯ ญี่ปุ่น และสหราชอาณาจักร คาดว่าจะส่งผลให้มี
สภาพคล่องส่วนเกินสะสมในระบบการเงินโลก ณ สิ้นปี 2556 จํานวนประมาณ 5.86 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งมี
ปริมาณสูงกว่าสภาพคล่องส่วนเกินสะสมจํานวน 1.85 ล้านล้านดอลลาร์ สรอ. ในช่วงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ (Hamburger Crisis)  ในปี 2549 โดยในครั้งน้ันมาตรการขยายปริมาณเงินเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจก็ส่งผล
กระทบต่อกรแข็งค่าของเงินบาท จนกระทั่งธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ต้องออกมาตรการดํารงเงินสํารองเงิน
นําเข้าระยะสั้น (The Reserve Requirement on Short-term Capital Inflows) เพ่ือควบคุมการไหลเข้าของ
เงินทุนระยะสั้นเป็นการช่ัวคราว เพ่ือรักษาเสถียรภาพของเงินบาทและลดผลกระทบด้านลบต่อเศรษฐกิจ   
    1.2 ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจไทยยังมีพ้ืนฐานที่แข็งแกร่ง โดยมีหน้ีสาธารณะ อัตราเงินเฟ้อ การ
ว่างงาน และหน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ในระบบการเงินอยู่ในระดับตํ่า ในขณะที่ทุนสํารองเงินตราระหว่างประเทศ และ
ทุนสํารองต่อสินทรัพย์เสี่ยงของสถาบันการเงินอยู่ในระดับสูงและมั่นคง รวมทั้งภาวะการผลิตและบริการในบางสาขา
ยังคงขยายตัวดี อย่างไรก็ดี การดําเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลายในหลายประเทศส่งผลให้มีเงินทุนเคล่ือนย้าย
ไหลเข้าสุทธิอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมา เงินทุนไหลเข้าจากประเทศอยู่ในระดับที่สูง
มาก ส่วนใหญ่เข้าไปลงทุนในตลาดตราสารหน้ีและตลาดหลักทรัพย์ จึงมีผลทําให้เงินบาทแข็งค่าอย่างต่อเน่ือง และยัง
เป็นการแข็งค่ามากกว่าประเทศคู่แข่งที่สําคัญในภูมิภาค จึงทําให้ภาคการส่งออกได้รับผลกระทบและการลงทุนใน
สินทรัพย์ต่าง ๆ มีสัญญาณที่จะไม่สะท้อนปัจจัยพ้ืนฐานที่เป็นจริง  
    1.3 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่ 1 ปี 2556 ขยายตัวในอัตราร้อยละ 5.3 เมื่อเทียบกับไตร
มาสเดียวกันของปีที่แล้ว และเมื่อเทียบกับไตรมาสท่ีผ่านมา (ไตรมาสที่ 4 ปี 2555) ติดลบร้อยละ 2.2 แสดงให้เห็นถึง
สัญญาณชะลอตัวอย่างชัดเจนจากปัญหาความเสี่ยงดังกล่าวซึ่งมีผลทําให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตํ่ากว่า
เป้าหมายและศักยภาพท่ีควรจะเป็น โดยเฉพาะมูลค่าการส่งออกตํ่ากว่าเป้าหมายครึ่งหน่ึง และภาวการณ์การใช้จ่าย
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ของประชาชนที่มีแรงกระตุ้นจากมาตรการของรัฐบาล เช่น โครงการรถยนต์คันแรก การปรับค่าจ้างขั้นตํ่า 300 บาท 
และโครงการรับจํานําสินค้าเกษตร เป็นต้น ก็เริ่มอ่อนแรงเช่นกัน  
    จากรายงานผลกระทบของเงินบาทที่แข็งค่าต่อภาคเศรษฐกิจจริงซึ่งหน่วยงานต่าง 
ๆ รายงานตามมติ ครม. พบว่า ภาคการส่งออกที่มีการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเป็นหลักได้รับผลกระทบโดยตรง โดย
จากการประมาณการ ภาคอุตสาหกรรมมีรายได้จากการส่งออกลดลงประมาณ 79,660 ล้านบาท ในช่วง 4 เดือนแรก 
และภาคเกษตรมีรายได้ลดลง 7,694 ล้านบาท  ในช่วง 3 เดือนแรก ในขณะที่สาขาการท่องเท่ียวในประเทศได้รับ
ผลกระทบจากการที่คนไทยเลือกเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี ด้านการจัดเก็บรายได้ของรัฐ 
คาดว่าในช่วง 4 เดือนแรก จะส่งผลกระทบให้การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมจากการนําเข้าลดลง 4,570 ล้านบาท และ
อากรขาเข้าลดลง 1,266 ล้านบาท  
   2. กรอบการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจปี 2556  
   จากปัญหาความเส่ียงและผลกระทบดังกล่าวข้างต้น มีปัจจัยที่จะกระทบต่อเสถียรภาพ
เศรษฐกิจที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดใน 5 ด้าน ได้แก่ (1) ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟ้ืนตัวได้ช้ากว่าความคาดหวังและมี
ความเส่ียงที่จะเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจอีก (2) การแก้ปัญหาด้วยการพิมพ์เงินของประเทศมหาอํานาจ ทําให้สงคราม
อัตราแลกเปลี่ยนยังคงดําเนินต่อไปและส่งผลให้เงินทุนไหลเข้าประเทศไทย (3) ค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นและผันผวนส่งผล
กระทบต่อรายได้จากการส่งออกสินค้าและบริการ (4) แรงขับเคลื่อนจากมาตรการสร้างรายได้-ลดรายจ่าย-ขยาย
โอกาส ในปีแรกมีแนวโน้มลดลง ในขณะที่การเบิกจ่ายงบลงทุนโครงการขนาดใหญ่อาจจะมีความล่าช้ากว่า
กําหนดการ และ (5) การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์และตลาดอสังหาริมทรัพย์ ต้องดูแลให้สอดคล้องกับพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ โดยระมัดระวังไม่ให้เป็นการเก็งกําไรจนเกิดฟองสบู่ ซึ่งจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
   ดังน้ัน จึงมีความจําเป็นจะต้องดําเนินมาตรการเพ่ือรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจทั้งในระยะ
สั้น และสร้างความเข้มแข็งรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเศรษฐกิจในระยะ 1 ปีข้างหน้า โดยกรอบการรักษาเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจให้ความสําคัญกับการดําเนินมาตรการที่รัฐบาลสามารถกํากับได้ และลดความเสี่ยงจากปัจจัยที่รัฐบาล
ไม่สามารถกํากับได้ ดังน้ี  
     2.1 การสร้างความเช่ือม่ันและเสถียรภาพระยะสั้น โดย  
      2.1.1 ดูแลเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนมิให้แข็งค่ากว่าประเทศคู่แข่งและ
ประเทศคู่ค้าจนกระทบต่อศักยภาพของเศรษฐกิจทั้งในระยะสั้นและระยะยาว   
      2.1.2 ดูแลการดําเนินนโยบายการคลังและนโยบายการเงินให้มีความสอดคล้องกัน 
เพ่ือโอกาสในการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่เต็มศักยภาพและมีเสถียรภาพ โดยการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่าง
หน่วยงานกลางที่มีบทบาทหลักด้านการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ ได้แก่ กระทรวงการคลัง (กค.) สํานักงบประมาณ 
(สงป.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)   
     2.1.3 สร้างความเชื่อมั่นในต่างประเทศ โดยผ่านการเผยแพร่ข้อมูลที่ถูกต้องและ
การเยือนต่างประเทศของคณะผู้แทนของประเทศ  
     2.2 การรักษาศักยภาพการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้ร้อยละ 5 
อย่างต่อเนื่อง โดย  
      2.2.1 สร้างฐานการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศ ด้วยการเพ่ิม
รายได้-ลดรายจ่าย และสร้างโอกาสให้กับประชาชน ทั้งการขยายฐานรายได้เก่าและสร้างรายได้ใหม่ เพ่ือส่งเสริมการ
กระจายรายได้ที่ดีขึ้น  
     2.2.2 สนับสนุนการสร้างรายได้จากต่างประเทศด้านการส่งออก การท่องเที่ยว 
และการลงทุนในภาคธุรกิจที่เหมาะสมในต่างประเทศ  
     2.2.3 ดําเนินนโยบายการคลังที่มีวินัย ขยายฐานภาษีและเพ่ิมความสามารถในการ
สร้างรายได้ของภาครัฐ ลดการขาดดุลงบประมาณให้เข้าสู่สภาวะสมดุลในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยจัดให้มีการลงทุน
ในโครงสร้างพ้ืนฐานที่จําเป็นและเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว ด้วยการควบคุมหน้ีสาธารณะให้อยู่ภายใต้
กรอบวินัยการคลังที่กําหนด  
     2.2.4 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและโครงสร้างภาษีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเพ่ือการเจริญเติบโตที่ย่ังยืนในระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย  
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  3. การดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ประกอบด้วยมาตรการด้านการเงิน 
มาตรการด้านการคลัง และมาตรการเฉพาะด้าน ดังน้ี  
    3.1 มาตรการด้านการเงิน โดยประสานงานกับ ธปท. ในการดําเนินมาตรการสําคัญ ซึ่ง
ประกอบด้วย 7 มาตรการ ได้แก่  
     3.1.1 ซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพ่ือดูแลค่าเงินบาทให้มีเสถียรภาพและไม่แข็งค่า
มากกว่าความสามารถในการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการ  
    3.1.2 ดําเนินนโยบายอัตราดอกเบ้ียอย่างเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและการ
รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ  
     3.1.3 ดําเนินมาตรการกํากับดูแลสถาบันการเงิน (Macro Prudential 
Measures) เพ่ือดูแลเสถียรภาพของสถาบันการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม  
      3.1.4 พิจารณาใช้มาตรการจํากัดเงินทุนไหลเข้าอย่างระมัดระวังเมื่อมีความจําเป็น
โดยมีการประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบก่อนการดําเนินการ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐบาลอย่างใกล้ชิด 
                                 3.1.5 บริหารจัดการเงินทุนสํารองเงินตราระหว่างประเทศ เพ่ือเพ่ิมอัตรา
ผลตอบแทนของสินทรัพย์โดยเพ่ิมประเภทสินทรัพย์ที่ ธปท.สามารถลงทุนได้ 
                                3.1.6 ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถบรรเทา
ผลกระทบของค่าเงินบาท 
                                 3.1.7 สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคเพ่ือดูแลอัตราแลกเปลี่ยนให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
                       3.2 มาตรการด้านการคลังประกอบด้วย 6 มาตรการ ได้แก่ 
                                3.2.1 กํากับดูแลการเบิกจ่ายงบประมาณและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ให้เป็นไป
ตามเป้าหมายที่กําหนด 
                                3.2.2 กําหนดการโครงการลงทุนขนาดใหญ่ให้ได้ตามแผนงานในครึ่งหลังของ
ปี 2556 
                               3.2.3 กําหนดให้รัฐวิสาหกิจชําระหน้ีและปรับโครงสร้างหน้ีที่ เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันรัฐวิสาหกิจหลายแห่งได้เริ่มดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้ว เช่น บมจ.ท่าอากาศยาน
ไทยฯ และ บมจ.การบินไทยฯ เป็นต้น 
                                3.2.4 ปฏิรูปโครงสร้างภาษี ซึ่งได้เริ่มดําเนินการในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคล
และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้ว 
                                3.2.5 สนับสนุนด้านสินเช่ือผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ตามเป้าหมาย
ที่ต้ังไว้และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการและ SMEs ในการเพ่ิมเคร่ืองมือการค้ําประกันการป้องกันความเสี่ยงด้าน
อัตราแลกเปลี่ยน 
                                3.2.6 ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนไปลงทุนต่างประเทศในภาคธุรกิจที่เหมาะสม 
                      3.3 มาตรการเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าและบริการ การส่งออก การลงทุน
และรายได้ของประชาชน ใน 8 ด้านโดยจะแบ่งเป็นมาตรการที่จะดําเนินการในช่วง 6 เดือน และมาตรการปรับ
โครงสร้างการผลิตที่สําคัญตามยุทธศาสตร์ของประเทศ ได้แก่ (1) ด้านเกษตรเพ่ือยกระดับรายได้เกษตรกร (2) 
ด้าน SMEs เพ่ิมสัดส่วนเป็นร้อยละ 40 ของ GDP (3) ด้านอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ขยายการลงทุนและพัฒนา
เทคโนโลยี (4) ด้านท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักท่องเที่ยว 24.7 ล้านคนในปี 2556 และรายได้เพ่ิมขึ้นเป็น 2 เท่าใน
ปี 2558 (5) การส่งออกขยายตัวร้อยละ 9 ในปี 2556 (6) ด้านพลังงานเพ่ือให้มีแหล่งพลังงานที่มั่นคงในราคาท่ี
เหมาะสม (7) ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพ่ือยกระดับเทคโนโลยีและการเข้าถึงบริการให้เป็นระดับแนวหน้าใน
ภูมิภาค และ (8) ผู้มีรายได้น้อย เพ่ือสร้างรายได้และกําลังซื้อขยายการเข้าถึงแหล่งทุน และลดต้นทุนการประกอบ
อาชีพ 
 
 
 



 15 

ต่างประเทศ 
 
14. เรื่อง ขออนุมัติโครงการความร่วมมือจัดทําข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทยโดย UNESCO 
ร่วมกับ OECD 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการโครงการความร่วมมือจัดทําข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย 
โดยองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ร่วมกับองค์การเพ่ือความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) โดยจ่ายค่าตอบแทน สําหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจํานวน 10,400,000 บาท หรือ 
252,000 ยูโร (อัตราแลกเปลี่ยน 39.98 บาท ต่อ 1 ยูโร) ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แผนงานสร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงและเป็น
ธรรม ผลผลิตนโยบายและแผนด้านการศึกษา งบรายจ่ายอ่ืน รายการค่าใช้จ่ายในการจัดทําข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของชาติที่ดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค์แล้ว และยังมีเงินคงเหลือ
เพียงพอไปดําเนินการ ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้ที่รัฐมนตรีมอบหมายเป็นผู้ลงนามข้อตกลงความ
ร่วมมือกับองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และองค์การเพ่ือความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ศธ. รายงานว่า 
  1. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกาษา ได้จัดทําโครงการความร่วมมือ ข้อเสนอนโยบายด้าน
การศึกษาของประเทศไทย โดยองค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ร่วมกับ
องค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (OECD) เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล การเรียนรู้อย่างเท่าทันต่อสภาวการณ์ปัจจุบัน และอนาคต โดยดําเนินงานให้มีความ
สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล และแนวนโยบายแห่งรัฐ 
  2. สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําร่าง ยุทธศาสตร์
การศึกษา พ.ศ. 2556-2558 เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล รวมท้ัง
การติดตามประเมินผลใน 4 ภูมิภาค ในช่วง เดือนมกราคม – มีนาคม 2556 และได้มีการปรึกษาหารือกับองค์การ
ศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) และองค์การเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและ
การพัฒนา (OECD) ในการจัดทําข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย และร่างข้อตกลงในความร่วมมือใน
การจัดทําข้อเสนอนโยบายการศึกษาของประเทศ โดยมีขอบเขตและระเบียบวิธีดําเนินการ ดังน้ี 
   2.1 ขอบเขตการจัดทําข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย ประกอบด้วย
ประเด็นสําคัญ 5 เรื่อง ดังต่อไปน้ี 
    2.1.1 การประเมินระบบการศึกษาโดยรวม เน้นเรื่องคุณภาพ ความเสมอภาค 
และการปฏิรูป นโยบาย กฎ ระเบียบ โครงสร้าง นโยบายพิเศษ และแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือปรับปรุงการศึกษาใน
ประเทศให้สอดคล้องกับนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
    2.1.2 นโยบายด้านครู และการเสริมสร้างความสามารถของครูและผู้บริหาร
โรงเรียน โดยการวิเคราะห์ทรัพยากรท่ีมีอยู่ รวมท้ังประเมินโอกาสเพื่อการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ (การ
เสริมสร้างความสามารถของครู การเลื่อนวิทยฐานะ การยกระดับให้เป็นวิชาชีพช้ันสูง การเป็นผู้นําในโรงเรียน การมี
ส่วนร่วมในสังคม การเรียนการสอนในพหุวัฒนธรรม ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน) 
    2.1.3 การพัฒนาหลักสูตร เน้นความสามารถด้านภาษา ความเป็นพลเมืองโลก 
ความมีขันติธรรม และพลเมืองศึกษา 
    2.1.4 นโยบายด้านการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา ได้แก่ PISA, O-
Net และตัวช้ีวัดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องด้านการศึกษา 
    2.1.5 การเรียนโดยใช้สื่อเคลื่อนที่ (Mobile Learning) เน้นการใช้ประโยชน์จาก
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการศึกษาและฝึกอบรมครู 
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   2.2 ระเบียบวิธีดําเนินการ โครงการจัดทําข้อเสนอนโยบายด้านการศึกษาของประเทศไทย
จะใช้ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ได้แก่ 
    2.2.1 รายงานภูมิหลังการศึกษาของประเทศ จัดเตรียมโดยคณะของประเทศไทย 
(แต่งต้ังโดยหน่วยงานระดับชาติ) ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์เก่ียวกับคุณภาพและความเสมอภาคด้านการศึกษา รวมท้ัง
ความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญในประเทศ 
    2.2.2 ข้อมูลที่ใช้เป็นมาตรฐานและเทียบเคียง ซึ่งให้ข้อมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับระบบ
การศึกษาของประเทศเปรียบเทียบกับของประเทศอ่ืน ๆ 
    2.2.3 ศึกษาและทบทวนวรรณกรรม (literature review) ที่เก่ียวข้องกับ
นโยบายด้านการศึกษาของประเทศ พร้อมด้วยข้อมูลจากองค์การระหว่างประเทศ 
    2.2.4 การเดินทาง 3 ครั้ง (กําหนดขอบเขต สืบค้น ข้อมูลและตีความ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระดับชาติและคณะจากนานาชาติที่ประกอบด้วยผู้เช่ียวชาญ 
(ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่) ที่เก่ียวข้องกับเรื่องนโยบายซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา 
   2.3 การดําเนินงาน 
    2.3.1 ทบทวนรายงานภูมิหลังด้านการศึกษาของประเทศ (country background 
report) ที่จัดทําโดยคณะของประเทศไทย และให้ข้อคิดเห็นร่วมกับคณะของ OECD 
    2.3.2 จัดทําข้อเปรียบเทียบระบบการศึกษาของประเทศไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ใน
ภูมิภาค ส่วน OECD จะวิเคราะห์ผล PISA ของประเทศไทย 
    2.3.3 จัดทํา literature review งานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาหลักสูตร 
ความสามารถด้านภาษา ความเป็นพลเมืองโลก ความมีขันติธรรม พลเมืองศึกษา การเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ การ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการศึกษาและฝึกอบรมสําหรับครู และประสานข้อคิดเห็นจาก OECD 
    2.3.4 ให้ข้อคิดเห็นต่อ literature review ของ OECD เรื่องการประเมินผลครู
และนักเรียน 
    2.3.5 จัดทําการประเมินภาพรวมระบบการศึกษาของประเทศไทยในเร่ืองคุณภาพ 
ความเสมอภาค ประสิทธิภาพ เพ่ือ OECD ให้ข้อคิดเห็น 
    2.3.6 เข้าร่วมในการหารือและประชุมกับผู้มีส่วนเก่ียวข้องระดับชาติ (national 
stakeholders) ที่ทางรัฐบาลจัด เป็นผู้นําในการสนทนาในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์
เคลื่อนที่ 
    2.3.7 ยกร่างรายงานฉบับสมบูรณ์ในหัวข้อเรื่องการพัฒนาหลักสูตร ความสามารถ
ด้านภาษา ความเป็นพลเมืองโลก ความมีขันติธรรม พลเมืองศึกษา การเรียนรู้ด้วยอุปกรณ์เคลื่อนที่ การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการศึกษาและฝึกอบรมสําหรับครู และประสานข้อคิดเห็นจาก OECD  
    2.3.8 ให้ข้อคิดเห็นต่อรายงานฉบับสมบูรณ์ในส่วนที่ร่างโดย OECD เรื่องการ
ประเมินผลครูและนักเรียน 
    2.3.9 ดําเนินการปรับแก้ให้สอดคล้องและปิดเล่มรายงานฉบับสมบูรณ์ร่วมกับ 
OECD  
    2.3.10 ดําเนินการในกิจกรรมเผยแพร่รายงานซึ่งอาจร้องขอโดยรัฐบาล 
  
15. เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินกับหน่วย
ข่าวกรองทางการเงินประเทศอินเดีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 
เสนอ ดังน้ี 

 1. ให้สํานักงาน ปปง. จัดทําความตกลงกับประเทศอินเดีย โดยใช้ร่างบันทึกความเข้าใจ 
(Memorandum of Understanding : MOU) เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินที่
เก่ียวข้องกับการฟอกเงินที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติไว้ (23 กุมภาพันธ์ 2553) โดยได้มีการปรับรูปแบบตอนท้าย                 
เพียงเล็กน้อยซึ่งไม่กระทบต่อสาระสําคัญของร่าง MOU 
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 2. ให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้ลงนาม MOU ฝ่ายไทย 
 
16.  เรื่อง ขออนุมัติจัดกําลังพลกองทัพเรือไปปฏิบัติงานในกองกําลังผสมทางทะเล (Combined Maritime 
Forces : CMF)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดังน้ี  
  1. ให้กองทัพเรือจัดกําลังพลโดยมีแผนการจัดกําลังไปปฏิบัติงานในกองกําลังผสมทางทะเลในภารกิจ
ปราบปรามโจรสลัดในพ้ืนที่อ่าวเอเดน ชายฝั่งโซมาเลียและพ้ืนที่ใกล้เคียง ดังน้ี 
   1.1 จัดผู้บัญชาการกองเรือเฉพาะกิจผสม ที่ 151 (Commander Combined Task 
Force 151 : CCTF 151) จํานวน 1 นาย พร้อมฝ่ายอํานวยการ จํานวน 15 นาย รวมจัดกําลังพล จํานวน 16 นาย 
ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2557 – 30 พฤศจิกายน 2557 โดยมีกําหนดระยะเวลาการปฏิบัติภารกิจ                
รวมการเดินทางไปกลับ 126 วัน 
   1.2 จัดนายทหารประสานงานร่วมกับกองกําลังผสมทางทะเลย (Combined Maritime 
Forces : CMF) ช้ันยศ นาวาโท ไปปฏิบัติงาน ณ ราชอาณาจักรบาร์เรน จํานวน 3 ผลัด ๆ ละ 1 นาย ปฏิบัติงานผลัด
ละ 6 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2556 – เดือนเมษายน 2558  
   1.3 จัดคณะผู้บัญชาการทหารเรือ และฝ่ายอํานวยการ รวม 9 นาย ตรวจเยี่ยมการ
ปฏิบัติงานของ CTF 151  
  2. ให้กองทัพเรือสามารถปรับเปลี่ยนกําลังพลและแผนการเดินทางได้ตามความจําเป็น โดยมี
ค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงินที่ได้รับจัดสรร 
  3. ให้กําลังพลกองทัพเรือ รวมทั้งกําลังพลท่ีเข้าไปปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ปฏิบัติการได้รับสิทธ์ิในการ
นับเวลาราชการทวีคูณตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ พุทธศักราช 2494 รวมถึงสิทธิ
ในการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาเหตุฉุกเฉิน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการพิจารณาบําเหน็จพิเศษใน
เวลาเหตุฉุกเฉิน พุทธศักราช 2529 ตลอดช่วงการปฏิบัติภารกิจและให้การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ถือเป็นการ
ปฏิบัติราชการพิเศษตามที่ กห. กําหนด ทั้งน้ี ให้ครอบคลุมถึงกําลังพลที่เข้าไปยังพ้ืนที่ปฏิบัติการเพ่ือการส่งกําลัง
บํารุง การตรวจเย่ียมหรือการปฏิบัติงานหรือหน้าที่อ่ืนใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยเริ่มนับระยะเวลาต้ังแต่
วันที่เริ่มการเคลื่อนย้ายออกจากที่ต้ังปกติหรือประเทศไทย เพ่ือไปปฏิบัติภารกิจกับกองกําลังผสมทางทะเลใน                 
อ่าวเอเดนและชายฝั่งโซมาเลียรวมถึงพ้ืนที่ใกล้เคียง จนกระทั่งถึงวันเสร็จสิ้นภารกิจหรือเดินทางกลับถึงประเทศไทย  

 สําหรับค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯ ที่จะเกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้กองทัพเรือขอเพ่ิม
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ส่วนค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
ให้กองทัพเรือเสนอคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามขั้นตอนต่อไป ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ 
 
17.  เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงเทคโนโลยี การวิจัยและพลังงานปรมาณูแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตย
ศรีลังกาว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังน้ี  
  1.  เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่าง วท. แห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงเทคโนโลยี การวิจัยและพลังงานปรมาณูแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ 
ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทยให้ วท. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญา
และกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย                
เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว  
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  ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี 
  1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ระบุสาขาความร่วมมืออาจรวมถึงเทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี 
อิเล็กทรอนิกส์เชิงกล เทคโนโลยีสารสนเทศ มาตรวิทยาเทคโนโลยีการปรับคุณสมบัติของแร่ เทคโนโลยีการปรับตัว
สําหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานหมุนเวียน และสาขาความร่วมมืออ่ืน ๆ ที่เห็นพ้องร่วมกัน 
  2. รูปแบบความร่วมมือครอบคลุมความร่วมมือในการพัฒนาเทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนาร่วมและ
การออกแบบร่วมกันของโครงการ การแลกเปล่ียนผลงานการแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ ผู้เช่ียวชาญ นักวิจัย และ
บุคลากรวิชาการ การจัดหรือร่วมการประชุมร่วม การประชุมสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และนิทรรศการ การ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและเอกสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การให้ความช่วยเหลือในการฝึกอบรมบุคลากรการวิจัยและ
วิชาการ การบริหารให้คําปรึกษา และรูปแบบอ่ืน ๆ ที่เห็นพ้องร่วมกัน 
 
18.  เรื่อง  ร่างถ้อยแถลงร่วมไทย – มัลดีฟส์ ในโอกาสการเยือนสาธารณรัฐมัลดีฟส์อย่างเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมไทย – มัลดีฟส์ในโอกาสการเยือนมันดีฟส์อย่างเป็น
ทางการของนายกรัฐมนตรี 
  2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทยก่อนมีการประกาศถ้อยแถลงร่วมดังกล่าว ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญเอกสารร่างถ้อยแถลงร่วมฯ เพ่ือเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมและแสดงความมุ่งมั่น
ของรัฐบาลไทยและรัฐบาลมัลดีฟส์ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศ ในด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม 
และการศึกษา 
 
19. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวง                
การต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
   1. อนุมัติการจัดทําร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวง
การต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์  
   2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง  
  สาระสําคัญของเรื่อง   
  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐมัลดีฟส์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกลไกการปรึกษาหารือ
และทบทวนความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกมิติ ซึ่งจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น 
รวมทั้งจะส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ ซึ่งการหารือภายใต้
กรอบบันทึกความเข้าใจน้ีจะจัดขึ้นในระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (Permanent Secretary) หรือในระดับที่
มีความเหมาะสมระหว่างคู่ภาคี การหารือต่าง ๆ จะสลับกันจัดขึ้นในกรุงมาเลและกรุงเทพมหานครเป็นประจําทุกปี 
องค์ประกอบของคณะผู้แทนจะได้รับการเลือกโดยคู่ภาคีแต่ละฝ่าย และวัน สถานที่ และระเบียบวาระของการหารือ
จะถูกกําหนดล่วงหน้าผ่านช่องทางการทูต เจ้าหน้าที่หรือผู้แทนจากกระทรวงและหน่วยงานราชการต่าง ๆ ของคู่ภาคี 
อาจเข้าร่วมในการหารือตามแต่การตัดสินใจของคู่ภาคีก่อนการหารือ ข้อพิพาทใด ๆ ระหว่างคู่ภาคีที่เกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติ และ/หรือการตีความบันทึกความเข้าใจฉบับน้ี จะได้รับการแก้ไขโดยการหารือระหว่างคู่ภาคีอย่างฉันมิตร โดย



 19 

ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้จัดการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ในช่วงที่นายกรัฐมนตรีเยือนมัลดีฟส์อย่างเป็นทางการ
ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2556  
 
20. เรื่อง ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ว่าด้วย
การโอนตัวผู้กระทําผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาในคดีอาญา (สนธิสัญญาโอน            
ตัวนักโทษ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐมัลดีฟส์ว่าด้วยการโอนตัว
ผู้กระทําผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาในคดีอาญา (สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ)  
   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามสนธิสัญญาฯ  
  3. ให้ กต. ดําเนินการให้สนธิสัญญาฯ มีผลใช้บังคับในโอกาสอันเหมาะสมตามแต่จะตกลงกับฝ่าย 
มัลดีฟส์ต่อไป  
   4. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างสนธิสัญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการลงนาม 
ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ร่างสนธิสัญญาฯ มีเน้ือหาสาระเช่นเดียวกับสนธิสัญญาในเรื่องเดียวกันที่ประเทศไทยจัดทํากับ
ประเทศต่าง ๆ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
ดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527 (แก้ไข พ.ศ. 2530) ทุกประการโดยกําหนดเง่ือนไขและขั้นตอนใน
การขอโอนและการรับโอนตัวผู้กระทําผิดระหว่างภาคี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือความร่วมมือในการบริหารงานยุติธรรม
ระหว่างทั้งสองประเทศ ให้โอกาสคนชาติของตนท่ีต้องโทษตามคําพิพากษาในดินแดนของอีกฝ่ายหน่ึง สามารถขอ
กลับไปรับโทษต่อในประเทศของตนเพ่ือช่วยให้ผู้กระทําผิดเหล่าน้ันสามารถเตรียมตัวเพ่ือกลับคืนสู่สังคมเมื่อพ้นโทษ
ได้ สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี  
  1. ผู้กระทําผิดที่ถูกพิพากษาลงโทษในดินแดนของภาคีฝ่ายหน่ึงอาจถูกโอนตัวไปยังดินแดนของภาคี
อีกฝ่ายหน่ึงได้เพ่ือรับโทษที่เหลืออยู่  
   2. ผู้กระทําผิดอาจถูกโอนตัวได้ถ้าถูกพิพากษาลงโทษจําคุก กักขัง หรือทําให้ปราศจากอิสรภาพใน
รูปแบบอ่ืนใด  
  3. การกระทําอันเป็นมูลเหตุของการมีคําพิพากษาให้ลงโทษเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมาย
ของรัฐผู้รับ  
  4. ผู้กระทําผิดที่อาจถูกโอนตัวต้องเป็นคนชาติของรัฐผู้รับและมิได้เป็นคนชาติของรัฐผู้โอน 
   5. รัฐผู้โอน รัฐผู้รับ และผู้ต้องคําพิพากษาต่างเห็นพ้องให้มีการโอนตัวได้   
  6. ผู้กระทําผิดซึ่งกระทําความผิดต่อความม่ันคงภายในและภายนอกของรัฐ ต่อประมุขของรัฐ หรือ
สมาชิกในครอบครัวของประมุขของรัฐ หรือต่อกฎหมายที่เก่ียวกับการคุ้มครองสมบัติที่มีค่าทางศิลปะของชาติจะไม่ได้
รับการโอนตัว  
  7. หากกฎหมายของรัฐผู้โอนกําหนดระยะเวลาขั้นตํ่าในการจําคุก ผู้ต้องคําพิพากษาที่อาจถูกโอนตัว
จะต้องได้รับโทษในรัฐผู้โอนมาแล้วเป็นระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด  
  8. ผู้กระทําผิดยังคงเหลือระยะเวลาในการรับโทษตามที่กฎหมายของรัฐผู้โอนกําหนด  
  9. รัฐผู้โอนยังคงไว้ซึ่งเขตอํานาจแต่ผู้เดียวเกี่ยวกับคําพิพากษาของรัฐผู้โอนรวมทั้งโทษตามคํา
พิพากษาที่กําหนดโดยศาลของรัฐผู้โอนในการที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคําพิพากษาของศาลตน  
  10. การบังคับโทษตามคําพิพากษาต่อภายหลังการโอนตัว ให้เป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนของ
รัฐผู้รับ  
  11. สนธิสัญญาฉบับน้ีจะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่มีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร  
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21. เรื่อง การลงนามข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย-สาธารณรัฐมัลดีฟส์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่างข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย-สาธารณรัฐ           
มัลดีฟส์ ที่ พณ. เสนอ และหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงเอกสารท่ีไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ให้ พณ. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก  
   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ลงนามในร่างข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง
การค้าและเศรษฐกิจระหว่างไทย-สาธารณรัฐมัลดีฟส์ หรือหากติดภารกิจให้มอบหมายผู้อ่ืนลงนามแทนต่อไป   
  3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม  (Full Powers) ให้แก่ผู้ลงนาม
ในข้อ 2.  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  ร่างข้อตกลงฯ มีสาระสําคัญครอบคลุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจด้านต่าง ๆ ดังน้ี  
  1. การอํานวยความสะดวกและส่งเสริมการค้าและการลงทุน  
   2. การส่งเสริมการลงทุนร่วมระหว่างภาคเอกชนสองฝ่าย  
  3. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่สองฝ่ายมีศักยภาพ อาทิ เกษตร ประมง อาหารแปรรูป การ
พัฒนาผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม การท่องเท่ียว ธุรกิจก่อสร้าง การบริการสุขภาพ โลจิสติกส์ 
สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานและการศึกษา รวมท้ังเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายหารือเพ่ือเพ่ิม/ขยายความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ 
ด้วย   
  ในการน้ี ทั้งสองฝ่ายจะต้ังกลไกการหารือภายใต้ JTC ระหว่างไทย-สาธารณรัฐมัลดีฟส์ โดยมีหัวหน้า
คณะ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สําหรับฝ่ายไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาเศรษฐกิจสําหรับ
ฝ่ายสาธารณรัฐมัลดีฟส์  
ทั้งน้ี ร่างข้อตกลงฉบับน้ีจะเริ่มมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งกระบวนการภายในที่จําเป็นจากคู่ภาคี และจะ
มีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 5 ปี และจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ เว้นแต่คู่ภาคีจะมีการแจ้งอย่างเป็นลายลักษณ์
อักษรในการยกเลิกร่างข้อตกลงฉบับน้ีล่วงหน้าอย่างน้อยหกเดือนก่อนวันหมดอายุของร่างข้อตกลงฯ  
 
22. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมไทย – ศรีลังกา ในโอกาสการเยือนศรีลังกาอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมไทย – ศรีลังกา ในโอกาสการเยือนศรีลังกาอย่างเป็น
ทางการของนายกรัฐมนตรี 
  2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทยก่อนมีการเผยแพร่ถ้อยแถลงร่วมดังกล่าว ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  ทั้งน้ี  ให้ตัดข้อความเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการสถาปนาเมืองพ่ีเมืองน้องระหว่างจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและเมืองแคนด้ี ออก และให้แก้ไขข้อความในร่างถ้อยแถลงร่วม ฯ ในข้อ 17 จากเดิมความว่า “... 
to convert the existing MoU on Air Service to an “ Open Skies” Air Services Agreement.” เป็น  
“... to strengthen Air Transport Services between the two countries”  
  ร่างถ้อยแถลงร่วมสําหรับการเยือนศรีลังกามีสาระสําคัญเพ่ือเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมและ
แสดงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยและศรีลังกาในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในประเด็นต่าง ๆ 
ดังน้ี 
  1. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการ
ก่อสร้างที่อยู่อาศัย และด้านพลังงาน 
  2. ส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการและการพัฒนา โดยท่ีศรีลังกาประสงค์จะได้รับความรู้และ
แนวทางการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์จากไทย 
  3. การขยายความร่วมมือด้านการเกษตรและการประมง โดยท้ังสองฝ่ายได้ตกลงที่จะฟ้ืนฟูกลไก
คณะทํางานร่วมด้านการเกษตร และคณะทํางานร่วมด้านการประมง 
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  4. ผลักดันความร่วมมือเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยง (Connectivity) โดยศรีลังกาเป็นประเทศที่มี
ทําเลท่ีต้ังทางยุทธศาสตร์ที่สําคัญในมหาสมุทรอินเดีย 
  5. ขยายความร่วมมือทางด้านศาสนา วัฒนธรรม และการศึกษา โดยต่อยอดพ้ืนฐานอัน                 
แน่นแฟ้นทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมด้านพุทธศาสนาร่วมกัน และเพ่ือเป็นการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ 260 
ปี การสถาปนาพุทธศาสนานิกายสยามวงศ์ในศรีลังกา 
  6. เสริมสร้างความร่วมมือในกรอบพหุภาคี อาทิ ในกรอบสหประชาชาติ BIMSTEC และ ACD 
 
23. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่าง
ไทยและศรีลังกา 
      คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําความตกลงยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทางทูตและราชการระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 

2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับ 
มอบหมาย ลงนามในความตกลงดังกล่าว 
  3.  หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างความตกลงดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่ 
สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้
โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 
            สาระสําคัญของความตกลงฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและอํานวย
ความสะดวกในการเดินทางและการติดต่อราชการระหว่างเจ้าหน้าที่การทูตและข้าราชการท้ังสองฝ่าย ซึ่งจะช่วย
เพ่ิมพูนความร่วมมือและยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นย่ิงขึ้น 
 
24. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเท่ียวระหว่างไทยกับศรีลังกา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังน้ี 

1. อนุมัติการจัดทําและลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
ระหว่างไทยกับศรีลังกา ทั้งน้ี หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญให้ กก. พิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีกคร้ัง 

2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจว่า 
ด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับศรีลังกา (โดยระบุตําแหน่ง) ระหว่างเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยม
ประชาธิปไตยศรีลังกาของนายกรัฐมนตรี ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2550 
 
25. เรื่อง ร่างถ้อยแถลงร่วมไทย – อินเดีย ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีอินเดีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างถ้อยแถลงร่วมไทย – อินเดีย ในโอกาสการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ
ของนายกรัฐมนตรีอินเดีย 
  2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างถ้อยแถลงร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของประเทศไทย ก่อนมีการเผยแพร่ถ้อยแถลงร่วมดังกล่าว ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถ
ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของร่างถ้อยแถลงร่วมสําหรับการเยือนไทยของนายกรัฐมนตรีอินเดีย 
  เอกสารถ้อยแถลงร่วมมีสาระสําคัญเพ่ือเป็นการยืนยันเจตนารมณ์ร่วมและแสดงความมุ่งมั่นของ
รัฐบาลไทยและอินเดียในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี 1. ด้านความร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน 2. ด้านความเช่ือมโยง 3. ด้านความมั่นคงและการทหาร 4. ด้านวัฒนธรรม 
การศึกษาและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน 5. ด้านความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและพหุภาคี  
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26. เรื่อง ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยการ
ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบร่างสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยการส่งผู้ร้ายข้าม
แดน 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามสนธิสัญญาฯ 
  3. ให้ กต. ดําเนินการให้สนธิสัญญาฯ มีผลใช้บังคับในโอกาสอันเหมาะสมตามแต่จะตกลงกับฝ่าย
อินเดียต่อไป 
  4. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างสนธิสัญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการลงนาม 
ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง 
  ร่างสนธิสัญญาฯ มีเน้ือหาสาระคล้ายคลึงกับสนธิสัญญาในเร่ืองเดียวกันที่ประเทศไทยจัดทํากับ
ประเทศต่าง ๆ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2551 ทุกประการ โดยกําหนด
เง่ือนไขและขั้นตอนในการส่งผู้ร้ายข้ามแดน สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
  1. ความผิดที่จะส่งผู้ร้ายข้ามแดนให้แก่กันได้ต้องเป็นความผิดที่ลงโทษได้ตามกฎหมายของทั้งสอง
ประเทศและเป็นความผิดที่มีกําหนดโทษจําคุกเกินกว่า 1 ปี  
  2. ผู้ประสานงานกลางของฝ่ายไทยตามสนธิสัญญาน้ีคืออัยการสูงสุดและฝ่ายอินเดียคือกระทรวง
การต่างประเทศ 
  3. รัฐที่ได้รับคําร้องขอไม่ต้องส่งผู้ร้ายข้ามแดนบุคคลซึ่งกระทําความผิดทางการเมือง และความผิด
ทางทหาร ทั้งน้ี ความผิดต่อประมุขของรัฐหรือหัวหน้ารัฐบาลหรือสมาชิกในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว และการ
กระทําหรือการละเว้นการกระทําซึ่งเป็นความผิดอาญาตามพันธกรณีภายใต้สนธิสัญญาพหุภาคีที่รัฐคู่สัญญาทั้งสอง
ฝ่ายเป็นภาคี ไม่ถือว่าเป็นความผิดทางการเมือง 
  4. รัฐที่ได้รับคําร้องขอสามารถปฏิเสธการส่งผู้ร้ายข้ามแดน เมื่อรัฐที่ได้รับคําร้องขอได้มีคําพิพากษา
ในความผิดน้ันแล้ว หรือเมื่อคดีขาดอายุความตามกฎหมายของประเทศใดประเทศหน่ึง ทั้งน้ี ตามหลักการที่ว่า บุคคล
ย่อมไม่ต้องรับโทษซ้ําซ้อนในความผิดเดียวกัน 
  5. รัฐคู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิที่จะปฏิเสธไม่ส่งคนชาติเป็นผู้ร้ายข้ามแดน 
  6. ในกรณีเร่งด่วน รัฐคู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถร้องขอให้มีการจับกุมตัวช่ัวคราวบุคคลที่ต้องการ
เพ่ือให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนต่อไปได้ 
  7. ให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนช่ัวคราวได้ในกรณีที่บุคคล ซึ่งถูกขอให้ส่งข้ามแดนกําลังถูกดําเนินคดี 
หรือรับโทษอยู่ในรัฐที่ได้รับคําร้องขอ หรือเลื่อนการส่งผู้ร้ายข้ามแดนนั้นจนกว่าการดําเนินคดี หรือการรับโทษน้ันจะ
สิ้นสุดลง 
  8. ผู้กระทําผิดที่ถูกส่งตัวไปจะไม่ถูกลงโทษในความผิดอ่ืน นอกเหนือจากในความผิดที่ขอให้ส่งผู้ร้าย
ข้ามแดน 
  9. ให้มีการส่งมอบทรัพย์สินที่อาจต้องใช้เป็นพยานหลักฐานหรือที่ได้มาโดยการกระทําความผิดและ
พบอยู่ในความครอบครองของบุคคลซึ่งถูกขอให้ส่งตัวข้ามแดนแก่รัฐที่ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดน 
  10. ให้มีการส่งผู้ร้ายข้ามแดนแบบย่อ ในกรณีที่บุคคลท่ีถูกร้องขอให้ส่งตัวยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อ
หน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจ 
  11. รัฐที่ได้รับการร้องขอจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเพ่ือให้มีการส่งผู้ร้ายข้าม
แดนจนกระทั่งถึงเวลาส่งมอบตัว 
  12. สนธิสัญญาจะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่มีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร 
ทั้งน้ี ทั้งสองฝ่ายสามารถจัดให้มีการลงนามสนธิสัญญาฯ ได้ในโอกาสการเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรี
สาธารณรัฐอินเดียระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2556 
 
 



 23 

27. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ
อินเดียว่าด้วยการจัดต้ังโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการไทย-อินเดีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยการจัดต้ังโครงการแลกเปลี่ยนทางวิชาการไทย-อินเดีย 
  2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้
โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 
  สาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและ
อินเดียในระดับประชาชน ในด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ การศึกษา วิชาการ และวัฒนธรรม ให้เพ่ิมพูนย่ิงขึ้น 
นอกจากน้ี ยังเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยที่ต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์รอบด้านกับอินเดีย และเป็น
สัญลักษณ์ของความร่วมมือและการดําเนินการร่วมกัน 
 

แต่งต้ัง 
28. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในกรณีที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หรือไม่มีผู้ดํารงตําแหน่ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา ตามนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
 
  2. แต่งต้ังประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่งแทนผู้ซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
บริหารสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศเพ่ือดํารงตําแหน่งแทนผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระ รวม 5 คน ตามท่ี
กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังน้ี 1. พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย์ ประธานกรรมการ 2. พลโท เอกชัย วัชรประทีป 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 3. นายบุญญรักษ์  ดวงรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล                 
4. นางสาวกริชผกา บุญเฟ่ือง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย 5. นางพันธ์ทิพย์ สุรทิณฑ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการเงิน การบัญชีและการงบประมาณ การตรวจสอบ ประเมินผลและการบริหารความเสี่ยง ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 28 
พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

3. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธ์ิ จํานวน 12 คน 
เน่ืองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งมาครบกําหนดสองปีตามวาระแล้ว ตามที่กระทรวงพาณิชย์
เสนอ โดยมีรายช่ือดังต่อไปน้ี 1. นายสมพร มณีรัตนะกูล ผู้แทนสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย 2. นายเทียนชัย 
ป่ินวิเศษ ผู้แทนสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ 3. นายบูรพา อารัมภีร ผู้แทนสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย    
4. นางสาวอ่อนอุษา ลําเลียงพล ผู้แทนสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย 5. นายวรพันธ์ โลกิตสถาพร ผู้แทนสมาคมผู้
จัดพิมพ์และผู้จําหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย 6. นายบารมี เรืองกาญจนเศรษฐ์ ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย           
7. นายวิรัช อยู่ถาวร ผู้ทรงคุณวุฒิ 8. นางสาวอรพรรณ พนัสพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิ 9. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล 
ผู้ทรงคุณวุฒิ 10. นายเศรษฐา ศิระฉายา ผู้ทรงคุณวุฒิ 11. นายพิเศษ จียาศักด์ิ ผู้ทรงคุณวุฒิ 12. นางมรกต กุลธรรม
โยธิน ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  
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  4. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตามนัยมาตรา 13 (1) และ (3) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวัคซีนแห่งชาติ 
(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2555 รวม 7 คน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังรายช่ือต่อไปน้ี นายธวัช สุนทราจารย์ 
ประธานกรรมการ โดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายมานิต  ธีระตันติกานนท์ นายศุภมิตร ชุณห์สุทธิวัฒน์ 
นายประสิทธ์ิ ผลิตผลการพิมพ์ นายประเสริฐ เอ้ือวรากุล นางสาวยุพิน ลาวัณย์ประเสริฐ นางสาวกุลกัญญา          
โชคไพบูลย์กิจ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  
 
  5. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มี
มติ (2 พฤศจิกายน 2555) แต่งต้ังไว้ พ้นจากตําแหน่ง จํานวน 7 คน และแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการอุทยาน
แห่งชาติใหม่แทน จํานวน 7 คน ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรแห่งชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังน้ี กรรมการอ่ืนที่ให้พ้น
จากตําแหน่ง 1. นายเสรี เวชชบุษกร 2. นายนิวัติ เรืองพานิช 3. นายนิพนธ์ ต้ังธรรม 4. นายธวัชชัย จึงเจริญ         
5. นายชัยรัตน์ ชยามฤต 6. นายวิลาศ ผิวเหมาะ 7. นายฉกาจ ลาภานุพัฒน์ กรรมการอ่ืนที่แต่งต้ังใหม่          
1. นายบุญเรือง สายศร 2. นายไพรัตน์ ธารไชย 3. นายวิชิต พัฒนโกศัย 4. นายชลธิศ สุรัสวดี 5. นายชํานาญ พงษ์ศรี 
6. นายมาโนช การพนักงาน 7. นายสําราญ รักชาติ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป  
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