
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/588                        วันท่ี   31  กรกฎาคม  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  30  กรกฎาคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

กฎหมาย 
วาระที่ 2 รา่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนด 

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... (มาตรการภาษีเพื่อสนบัสนนุการดําเนนิกิจการ
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความ 
ในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการ
ภาษีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้
ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจริง   กค. เสนอคณะรฐัมนตรีพิจารณาว่า 
  1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมอืงมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนหมูบ้่าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน
หรือชุมชนเมือง รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหล่งอ่ืนให้กู้ยืมเงินแก่กองทุนหมู่บ้านอ่ืน ซึ่งการกู้ยืม
เงินของกองทุนหมู่บ้านเข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย์ ตามมาตรา 91/2 (5) 
แห่งประมวลรัษฎากร จึงอยู่ภายใต้บังคับที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  2. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้สํานักกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเสนอเรื่องการเสียภาษีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยขอให้ กค. 
พิจารณายกเวน้ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ จากการให้บริการกู้ยืมเงินของกองทนุหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  3. การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนการดําเนินกิจการ ตาม
วัตถุประสงค์ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สาํหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนา
อาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่สมาชิกในหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ อันจะทําให้ประชาชนเข้าถึง
แหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ทั้งน้ี คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะประมาณ 160 ล้านบาทต่อปี 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้กิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้านและ            
ชุมชนเมืองแห่งชาติ เฉพาะการให้กู้ยืมแก่สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 

/ด้านต่างประเทศ... 
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ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 10 บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอารักขาพืช 

และกักกันพืช 
  สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามทีก่ระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี   
  1. อนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอารักขาพืช
และกักกันพืช ระหว่างสํานักงานตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา  
และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราชอาณาจักรไทย  
   2. มอบหมายให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการอารักขาพืชและกักกันพืช ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจดังกล่าวที่มิใช่
สาระสําคัญ ให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) 
ให้แก่อธิบดีกรมวิชาการเกษตรสําหรับลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว  
  สาระสําคัญของเรื่อง  กษ. รายงานว่า  
   1. กรมวิชาการเกษตร กษ. ได้ร่วมประชุมหารือกับสํานักงานตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช 
(Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาเก่ียวกับ 
การอารักขาพืชและกักกันพืช เชน่ การเปิดตลาดสินคา้เกษตร การตรวจสอบสินคา้เกษตร เป็นต้น จํานวน 2 คร้ัง 
คือ ครั้งที่ 1 เมือ่วันที่ 9 กันยายน 2552 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2553 โดยทั้งสองฝ่ายตกลง 
ที่จะจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอารักขาพืชและกักกันพืช   
   2. กรมวิชาการเกษตร กษ. และสํานักงานตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช กระทรวงเกษตร 
แห่งสหรัฐอเมริกาได้จัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอารักขาพืชและกักกันพืช
เรียบร้อยแล้ว โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
   2.1 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในด้านสุขภาพพืช อารักขาพืชและกักกันพืช 
ในเรื่องลักษณะดังต่อไปน้ี  
    2.1.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับเรื่องอารักขาพืชและกักกันพืช 
ในแต่ละประเทศ  
    2.1.2 การแจ้งให้ทราบในเวลาที่เหมาะสมเก่ียวกับมาตรการสุขอนามัยพืช 
ที่ประกาศใหมแ่ละการให้ข้อมูลมาตรการสขุอนามัยพืชที่บังคับใช้ในปัจจุบัน  
    2.1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมเก่ียวกับศัตรูพืช โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงการรายงานเกี่ยวกับการพบ การแพร่ระบาด หรือการแพร่กระจายของศัตรูพืชซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตราย
โดยทันทีหรือมศีักยภาพท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายตามกระบวนการท่ีวางไว้โดยคณะกรรมาธิการมาตรการสุขอนามยัพชื 
ซึ่งกําหนดโดยอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ และเป็นไปตามมาตรา 8 ของอนุสญัญา 
ว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ  
    2.1.4 การแลกเปลี่ยนข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมเก่ียวกับการศึกษาวิจัย 
ด้านสุขภาพพืช อารักขาพืชและกักกันพืช  
    2.1.5 การปรึกษาหารือเรื่องที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเก่ียวกับการอารักขาพืช
และกักกันพืชและสุขอนามัยพืชซึ่งต้องการข้อยุติ  
    2.1.6 การแลกเปลี่ยนผู้แทนและการเย่ียมชมสถานที่ตามที่ได้เห็นพ้องร่วมกัน
เพ่ือการแก้ไขปัญหาด้านสุขอนามัยพืช  
    2.1.7 การประชมุทวิภาคทีางวิชาการเพ่ือปรึกษาหารือความก้าวหน้าทกุด้าน
ในการแก้ไขปัญหาทางวิชาการท่ีเก่ียวกับสุขภาพพืช อารักขาพืช กักกันพืช สุขอนามัยพืช และสถานภาพ 
การค้าขายสินค้าเกษตรระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย    
 
 
 

/2.1.8 การทบทวน... 
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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 2 ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ท่ีได้รับการยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับท่ี...) พ.ศ. ... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุน
การดําเนินกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง)

ต่างประเทศ 10 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอารักขาพืชและกักกันพืช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพ่ิมเติม ผลการประชุม ครม. เมื่อวันท่ี 19 กรกฎาคม 2556 แต่งตั้ง (เพ่ิมเติม) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อท่ี 2 แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                       
  
  วันน้ี (30 กรกฎาคม 2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี  รักษาราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  
 จากน้ัน นายภักดีหาญส์   หิมะทองคํา  และร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต  รองโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 

ฎหมาย 
 1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
 2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการที่
   ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการ 
   ดําเนินกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง) 
 3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม หลกัเกณฑ์ และวิธีการชําระค่าธรรมเนียม 
   สําหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... 
 4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การคลังสินค้า พ.ศ. ....  
 5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบกําลังไฟฟ้าต่อเน่ืองต้อง
   เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
 6.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตราการ 
   ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ือส่งเสริมความเป็นธรรมและให ้
   สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ) 
 7.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามา
   ในราชอารณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สําหรับปี  
   พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ขยายระยะเวลาการนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบ 
   อาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน  
   ปี 2556) 

เศรษฐกิจ-สังคม 
 8.  เรื่อง  แนวทางการกวดขันบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย 
 9.  เรื่อง  ขอขยายเวลาแผนพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005)  
   ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2555 

ต่างประเทศ 
 10.  เรื่อง  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอารักขาพืชและกักกันพืช  
 11.  เรื่อง  การจัดทําความตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย-เดนมาร์กใน 
   รูปแบบของหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต  
 12.  เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจในการขยายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์  
   ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและ 
   สถาบันสมิทโซเนียน สหรัฐอเมริกา  
 13.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามและดําเนินการให้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
   กับรัฐบาลแห่งสหสาธารณรัฐแทนซาเนียว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทําผิดและความ 
   ร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาในคดีอาญา (ความตกลงโอนตัวนักโทษ) 
   มีผลใช้บังคับ  
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แต่งต้ัง 

 14.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
   1.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
   2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
    ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
   3.  แต่งต้ังข้าราชการดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ  
    (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 
    พระราชดําริ)  
   4.  แต่งต้ังกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําจังหวัดขอนแก่น  
   5.  รัฐบาลสาธารณรัฐคองโกเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
   6.  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  

************************** 
ผลการประชุม ครม. เม่ือวันที่ 19  กรกฎาคม 2556 แต่งต้ัง (เพิ่มเติม)  
   1. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)  
   2. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  

3. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
4. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)  
5. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)  
6. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
7. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม)  
8. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
9. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
10. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน)  
11. การให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตําแหน่ง และการแต่งต้ังข้าราชการการเมือง  

        (กระทรวงการคลัง)  
   12. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
   13. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ  
        กระทรวงมหาดไทย และตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
   14. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  
   15. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง                    
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ***************************************************** 

 เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร สว่นต่างจังหวัด  

รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....               
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอ              
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 
  กําหนดให้ อส. ที่ได้รับบํานาญพิเศษเพราะเหตุพิการทุพพลภาพเน่ืองจากการปฏิบัติหน้าที่                 
ถึงแก่ความตาย ให้จ่ายเงินเป็นบําเหน็จตกทอดให้แก่ทายาทเป็นจํานวนสามสิบเท่าของบํานาญพิเศษรายเดือน 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษี
ธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการดําเนินกิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจการ
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจริง 
  กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
  1. กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนหมูบ้่านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2557 โดยมีวัตถปุระสงค์เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้แก่ประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน
เมือง รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหล่งอ่ืนให้กู้ยืมเงินแก่กองทุนหมู่บ้านอ่ืน ซึ่งการกู้ยืมเงินของกองทุน
หมู่บ้านเข้าลักษณะเป็นการประกอบกิจการโดยปกติเย่ียงธนาคารพาณิชย์ ตามมาตรา 91/2 (5) แห่งประมวล
รัษฎากร จึงอยู่ภายใต้บังคับที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 
  2. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติได้มีมติเห็นชอบให้สํานักกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติเสนอเรื่องการเสียภาษีของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โดยขอให้ กค. พิจารณายกเว้น
ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ จากการให้บริการกู้ยืมเงินของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  3. การยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะดังกล่าวจะเป็นการสนับสนุนการดําเนินกิจการ ตามวัตถุประสงค์ของ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพ่ือให้เป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียน สําหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้าง
รายได้ให้แก่สมาชิกในหมู่บ้านและชุมชนเมืองทั่วประเทศ อันจะทําให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น ทั้งน้ี 
คาดว่าจะมีผลกระทบต่อการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะประมาณ 160 ล้านบาทต่อปี 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้กิจการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนหมู่บ้านและ            
ชุมชนเมืองแห่งชาติ เฉพาะการให้กู้ยืมแก่สมาชิกของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษี
ธุรกิจเฉพาะ 
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบ
ธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ชําระค่าธรรมเนียมสาํหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจรงิ 
  มท. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตร ี(8 ม.ค. 56) โดยให้
ดําเนินการลดค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมตามข้อ 1 (7) ของกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ 
และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 ลงร้อยละ 50 จากค่าธรรมเนียม
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ประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ 80 บาทต่อห้องพัก เหลือปีละ 40 บาทต่อห้องพัก เป็นระยะเวลา 3 ปี เพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบ จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า พร้อมน้ีได้ยกร่างกฎกระทรวง
กําหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ขึ้นใหม ่
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดให้เพ่ิมความต่อไปน้ีเป็นวรรคสองใน (7) ของขอ้ 1 ของกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียม 
หลักเกณฑ์ และวิธีการชําระค่าธรรมเนียมสําหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 “ค่าธรรมเนียมประกอบ
ธุรกิจโรงแรม ปีละ 40 บาทต่อห้องพัก” ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถนุายน 2559 
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การคลงัสนิคา้ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การคลังสินคา้ พ.ศ. .... ที่สาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. ยกเลิกพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การคลังสินค้า พ.ศ. 2498 และทีแ่ก้ไขเพ่ิมเติม   
   2. ให้จัดต้ังองค์การขึ้น เรียกว่า “องค์การคลังสินค้า” เรียกโดยย่อว่า “อคส.” มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ดําเนินกิจการทั้งปวงเก่ียวกับสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค  
  3. ใหม้ีคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า ประกอบด้วย ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึง่คณะรัฐมนตรีแต่งต้ังโดยมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี และมีผูอํ้านวยการเป็น
กรรมการและเลขานุการ มีอํานาจและหน้าทีค่วบคุมดูแล อคส. ให้ดําเนินกิจการตามท่ีกําหนดไว้ในวัตถุประสงค์และ
อํานาจหน้าที่ และมีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบายและให้ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของ อคส. ควบคุมการ
ดําเนินงานและการบริหารงานโดยทั่วไปของ อคส. ฯลฯ   
  4. ให ้อคส. มผีู้อํานวยการคนหน่ึงซึ่งมาจากการจ้าง โดยคณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจจ้างและเลิก
จ้างผู้อํานวยการด้วยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
  5. ให้รฐัมนตรีมีอํานาจและหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึง่กิจการของ อคส.  
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบกําลังไฟฟ้าต่อเนื่องต้องเป็นไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัร่างการพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบกําลังไฟฟ้า
ต่อเน่ืองต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ซึ่งเป็นการปรับปรุงมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบกําลังไฟฟ้า
ต่อเน่ืองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
 สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคบัเมื่อพ้นกําหนดสามร้อยหกสบิวัน นับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  2. ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบกําลังไฟฟ้าต่อเน่ืองต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน พ.ศ. 2546 
  3. กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบกาํลังไฟฟ้าต่อเน่ืองต้องเป็นไปตามมาตรฐาน ดังต่อไปน้ี 
   3.1 มาตรฐานเลขที่ มอก. 1291 เล่ม 1 – 2553 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม     
ฉบับที่ 4345 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511              
เรื่อง ยกเลิกและกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบกําลังไฟฟ้าต่อเน่ือง เล่ม 1 คุณลกัษณะทั่วไปและ
คุณลักษณะทีต้่องการด้านความปลอดภัย ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
   3.2 มาตรฐานเลขที่ มอก. 1291 เล่ม 2 – 2553 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม             
ฉบับที่ 4346 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กําหนด
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มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบกําลงัไฟฟ้าต่อเน่ือง เล่ม 2 คุณลักษณะที่ต้องการด้านความเข้ากันได้ทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 
   3.3 มาตรฐานเลขที่ มอก. 1291 เล่ม 3  - 2555 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
ฉบับที่ 4347 (พ.ศ. 2554) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง 
กําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบกําลังไฟฟ้าต่อเน่ือง เล่ม 3 วิธีระบุสมรรถนะและข้อกําหนดการ
ทดสอบ ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4499             
(พ.ศ. 2556) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง แก้ไขมาตรฐาน           
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมระบบกําลังไฟฟ้าต่อเน่ือง เล่ม 3 วิธีระบุสมรรถนะและข้อกําหนดการทดสอบ (แก้ไขคร้ังที่ 1)            
ลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 
 
6. เรื่อง  ร่างพระราชบญัญติัแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... (มาตราการปรับปรุงโครงสรา้ง
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ือส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(มาตราการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเพ่ือส่งเสริมความเป็นธรรมและให้สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจ)   ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา                         
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 

1. ปรับปรุงบัญชีอัตราภาษีเงินได้ท้ายหมวด 3 ในลักษณะ 2 แห่ง ประมวลรัษฎากร ซึ่งแก้ไข 
เพ่ิมเติมโดยพระราชกําหนดแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที ่16) พ.ศ. 2534 ดังน้ี  

1.1 สําหรับบุคคลธรรมดา 
เงินได้สุทธิต้ังแต่ 

(บาท) 
เดิม ใหม่ 

0-300,000 0-100,000 ใช้อัตราร้อยละ 5 5 
100,000-300,000 ใช้อัตรารอ้ยละ 10

300,00001-500,000 10 10 
500,00001-750,000 20 15 
750,00001-1,000,000 20 20 
1,000,00001-2,000,000 30 25 
2,000,00001-4,000,000 30 30 
4,000,001 ขีน้ไป 37 35 

1.2 สําหรับห้างหุ้นส่วนสามัญ ให้เสียภาษีเงินได้สุทธิ ร้อยละ 20 
1.3 สําหรับคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้เสียภาษีจากเงินได้พึงประเมิน ร้อยละ 20 

  2. กําหนดให้การแก้ไขบัญชีอัตราภาษีเงินได้ตามข้อ 1.1 มีผลใช้บังคับสําหรับเงินได้พึงประเมิน                
ประจําปีภาษี พ.ศ. 2556 ที่จะต้องย่ืนรายการใน พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป 
 
7. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอารณาจักร
ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สําหรับปี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 (ขยายระยะเวลาการ
นําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน 
ปี 2556) 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําข้าวโพดท่ีใช้เป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอารณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สําหรับปี พ.ศ. 2556 (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2556 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ เสนอ โดยขยายระยะเวลาการนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามา
ในราชอาณาจักรจากวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 เป็นถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 
2556 ซึ่งเป็นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (4 มิถุนายน 2556) 
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                   สาระสําคัญของร่างประกาศ 
                   แก้ไขความใน (2) ของข้อ 4 ของประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบ
อาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สําหรับปี พ.ศ. 2556 พ.ศ. 
2556 โดยกําหนดให้ผู้นําเข้าทั่วไป ต้องนําเข้าระหว่างที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และ
ต้องปฏิบัติตามข้อกําหนดมาตรฐานควบคุมการนําเข้าตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 
  

เศรษฐกิจ-สังคม 
8. เรื่อง แนวทางการกวดขันบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบท่ีเข้าข่ายผิดกฎหมาย 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ แนวทางการกวดขันบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบที่เข้าข่ายผิดกฎหมาย 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย เสนอ ดังน้ี 
 ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ ว่าได้รับความเดือดร้อน
และไม่ได้รับความเป็นธรรมจากกลุ่มบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ ซึ่งบุคคลดังกล่าวส่วนมากจะใช้วิธีการทวงหน้ีด้วย
วิธีการข่มขู่หรือใช้กําลังหมายจะเอาชีวิตและทรัพย์สิน มีการทวงถามทุกวัน จนทําให้ไม่สามารถอยู่อาศัยที่บ้านได้ ต้องไป
อาศัยบ้านญาติเพ่ือที่จะไม่ให้ถูกข่มขู่หรือทําร้าย การดําเนินการของกลุ่มบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบดังกล่าว  
เป็นการกระทําที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล เป็นการกระทําที่ผิดกฎหมาย และสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ทําให้
ไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้งน้ีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในการรับเรื่องราวร้องทุกข์และการสร้างความเป็นธรรม
ในสังคม เป็นภารกิจหน้าที่ที่สําคัญประการหน่ึงของกระทรวงมหาดไทย และการสร้างความเป็นธรรมในสังคมยังเป็น
นโยบายในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของรัฐบาล ซึ่งเป็นนโยบายสําคัญประการหนึ่งของรัฐบาลด้วย 
กระทรวงมหาดไทยจึงได้ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไปแล้ว ดังต่อไปน้ี 
  1. ให้จังหวัดแจ้งอําเภอโดยศูนย์อํานวยความเป็นธรรมอําเภอ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการ                 
ตามแนวทาง ดังน้ี   

1.1 ด้านการสืบสวนหาข่าว ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่มีพฤติการณ์ปล่อยเงินกู้นอกระบบ และ
บุคคลที่รับจ้างทวงหน้ีด้วยการข่มขู่หรือใช้กําลัง 

(1) รับแจ้งเบาะแสการกระทําผิดของกลุ่มบุคคลท่ีมีพฤติการณ์ปล่อยเงินกู้นอกระบบ 
และบุคคลท่ีรับจ้างทวงหน้ีด้วยการข่มขู่หรือใช้กําลัง โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และเป็นช่องทางที่เป็น
ความลับ ปลอดภัยแก่แหล่งข่าว 

(2) สืบสวนหาข่าวเพ่ือรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และจัดระบบการข่าวเกี่ยวกับการกระทํา
ความผิดของกลุ่มบุคคลดังกล่าว ที่เข้าองค์ประกอบในลักษณะผู้มีอิทธิพล 

(3) กลั่นกรอง ตรวจสอบเบาะแสและข้อมูลข่าวสาร ด้วยความละเอียดรอบคอบ รัดกุม 
ถูกต้องเป็นธรรม 

(4) จัดระบบการให้ความคุ้มครองบุคคลที่ให้เบาะแส 
1.2 ด้านการป้องกัน 

(1) ประชาสัมพันธ์สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักถึงภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการกระทํา
ของบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบ และบุคคลที่รับจ้างทวงหน้ี 

(2) ขอความร่วมมือประชาชนในการแจ้งเบาะแสการกระทําผิด แจ้งข้อมูลข่าวสารและปัญหา
ความเดือดร้อนทุกข์ยากที่เกิดจากการกระทําของบุคคลที่ปล่อยเงินกู้นอกระบบและบุคคลที่รับจ้างทวงหน้ี 

(3) เสริมสร้างค่านิยมและทัศนคติที่ถูกต้องดีงามเก่ียวกับการเคารพกฎหมาย 
1.3 ด้านการปราบปราม 

(1) สืบสวน ติดตามพฤติการณ์เครือข่าย หากพบการกระทําความผิดดังกล่าวหรือถ้า
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับหน้ีนอกระบบเบ้ืองต้นให้ทําการไกล่เกลี่ยและประนอมหน้ีความผิดตามแนวทาง
ของกฎกระทรวงว่าด้วยการไกลเ่กลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง พ.ศ. 2553 หรือถ้าเป็นเกษตรกรทีเ่ป็นหน้ีนอกระบบ ให้
ใช้การไกล่เกลี่ยและประนอมหน้ีเพ่ือนําหน้ีเข้าในระบบ โดยใช้แนวทางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
ช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน พ.ศ. 2528 หรืออาจจะต้ังคณะทํางานเจรจาหนี้ที่มคีวามสามารถในการไกล่เกลี่ย
และประนอมหน้ีแล้วจัดทําสญัญายินยอม 
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(2) ให้ดําเนินการตามกฎหมายอย่างเฉียบขาดต่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่รับจ้างทวงหน้ี
โดยใช้วิธีข่มขู่หรือใช้กําลัง 

(3) ให้มีการสร้างช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชน หรือจากลูกหน้ีนอก
ระบบ พร้อมทั้งทําการสอดส่องเฝ้าระวังพฤติการณ์ของเจ้าหน้ีที่เข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพลอย่างเข้มงวด หากพบการ
กระทําความผิดให้ดําเนินมาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  2. แจ้งให้จังหวัดดําเนินการในเรื่องดังกล่าวเพ่ิมเติม  
   2.1 แจ้งอําเภอสํารวจข้อมูลบุคคลที่รับจ้างทวงหน้ีที่มีพฤติกรรมข่มขู่ หรือนายทุนที่ปล่อยเงินกู้ที่
คิดดอกเบ้ียเกินกว่ากฎหมายกําหนด โดยให้รายงานข้อมูลบุคคลเป้าหมายในทางลับให้กระทรวงมหาดไทยทราบ 
ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556  
                         2.2 จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ (ไวนิลหรือป้ายพลาสติก) อําเภอละ 1 ป้าย เพ่ือรับแจ้งเร่ืองร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน กรณีการปล่อยเงินกู้นอกระบบ และมีการข่มขู่ หรือใช้กําลัง พร้อมทั้งหมายเลขโทรศัพท์ หรือช่องทาง
อ่ืน ๆ เสร็จแล้วติดต้ังป้ายดังกล่าวบริเวณหน้าที่ว่าการอําเภอให้เห็นเด่นชัด โดยพิจารณาใช้งบประมาณจากงบ
สนับสนุนงานบูรณาการและการแก้ไขปัญหาของอําเภอประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และงบประมาณเหลือจ่าย
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2556 แผนงบประมาณพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน ฯ                 
   
  2.3 เจ้าหน้าที่อยู่เวรรับโทรศัพท์ หรือรับแจ้ง และให้บันทึกรับเรื่องไว้ด้วย ทั้งน้ีอาจแต่งต้ังจากผู้
ปฏิบัติหน้าที่เวรสอบสวน หรือเวรชันสูตรพลิกศพ หรือเวรรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ก็ได้ตามความ
เหมาะสม 
                        2.4 รายงานผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
  3. กระทรวงมหาดไทยได้มีคําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตาม
ตรวจสอบ และประมวลผลการปฏิบัติราชการกรมการปกครองตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
เพ่ือให้การปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลก่อผลงาน
ความก้าวหน้าในนโยบายรัฐบาล มีผลสัมฤทธ์ิในอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตามนโยบาย
เฉพาะและบทบัญญัติกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 
9. เรื่อง ขอขยายเวลาแผนพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005) ในช่วงปี  
พ.ศ. 2551 – 2555 
  คณะรัฐมนตรีมมีติอนุมัติและเห็นชอบ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติให้ขยายเวลาของแผนพัฒนางานด้านกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005) 
ในช่วงปี พ.ศ. 2551 – 2555 ออกไปจนถึงปี พ.ศ. 2559  
  2. เห็นชอบให้ สธ. ประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือการจัดทําแผนกิจกรรมการ
พัฒนาสมรรถนะหลักตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005) ประจําปี พร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้า
ของการดําเนินการเป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สธ. รายงานว่า 
  1. กฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 (2005) หรือ International Health Regulations 
(2005) หรือ IHR (2005) มีสถานะเป็นสนธิสัญญาระหว่างประเทศ (Treaty) ที่ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกทั่ว
โลกให้การยอมรับในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลก (World Health Assembly) ครั้งที่ 58 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 
2548 และเริ่มมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2550 เป็นต้นไป โดยมีผลผูกพันประเทศสมาชิกองค์การอนามัย
โลกรวมทั้งประเทศไทยในการพัฒนาสมรรถนะหลัก เสริมสร้างความเข้มแข็ง และรักษาระดับสมรรถนะหลักในการ
เฝ้าระวัง และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International 
Concern) ที่อาจเกิดขึ้นจากภาวะอันตรายต่าง ๆ (Hazards) ทั้งจากโรคติดต่อ โดยเฉพาะโรคติดต่อระหว่างสัตว์และ
คน อาหาร กัมมันตรังสีและนิวเคลียร์ และสารเคมี ทั้งน้ี เพ่ือป้องกัน คุ้มครอง ควบคุม และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้าน
สาธารณสุขระหว่างประเทศ โดยหลีกเลี่ยงการรบกวนการจราจรและการค้าระหว่างประเทศโดยไม่จําเป็น 
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  2. องค์การอนามัยโลกได้กําหนดกลไกการติดตามความก้าวหน้าของการดําเนินการตามกฎอนามัยฯ 
โดยมอบให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศประเมินสมรรถนะหลักของตนเองเป็นประจําทุกปีตามแบบสอบถามที่องค์การ
อนามัยโลกกําหนดขึ้นมา รวมทั้งการอภิปรายและปรึกษาหารือในที่ประชุมสมัชชาอนามัยโลกประจําปี และในท่ี
ประชุมประจําปีระหว่างจุดประสานงานกฎอนามัยระดับชาติของ 11 ประเทศ ที่อยู่ในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออก
ขององค์การอนามัยโลก ตามข้อกําหนดของกฎอนามัยฯ ซึ่งทุกประเทศจะต้องพัฒนาสมรรถนะหลักของตนเองให้
ครบถ้วน ภายใน 5 ปี นับจากวันที่กฎอนามัยฯ มีผลบังคับใช้ แต่เมื่อครบกําหนด ในวันที่ 15 มิถุนายน 2555 ทั้ง 11 
ประเทศในภูมิภาคน้ี รวมทั้งประเทศไทยได้ขอขยายเวลาออกไปอีก 2 ปี เพ่ือให้สามารถพัฒนาสมรรถนะหลักของตน
ให้ครบถ้วนย่ิงขึ้น ตามมาตรา 5 ของกฎอนามัยฯ สําหรับประเทศไทย แม้ว่าจะสามารถพัฒนาสมรรถนะหลักจนบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ในระดับหน่ึงดังกล่าว แต่ยังคงมีภารกิจในการพัฒนาต่อไป ซึ่งไม่เพียงแต่ต้องให้ครบถ้วนตาม
ข้อกําหนดของกฎอนามัยฯ ภายใน 2 ปี ตามเวลาที่ขอขยายเท่าน้ัน หากแต่ต้องพัฒนาให้มีคุณภาพมากย่ิงขึ้น เพ่ือ
เป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ. 2558               
อีกด้วย 
 

ต่างประเทศ 
10. เรื่อง บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอารักขาพืชและกักกันพืช  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังน้ี   
  1. อนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอารักขาพืชและ
กักกันพืช ระหว่างสํานักงานตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา และกรมวิชาการ
เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ราชอาณาจักรไทย  
   2. มอบหมายให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้าน
การอารักขาพืชและกักกันพืช ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจดังกล่าวที่มิใช่สาระสําคัญ 
ให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีกคร้ังหน่ึง  
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่
อธิบดีกรมวิชาการเกษตรสําหรับลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กษ. รายงานว่า  
   1. กรมวิชาการเกษตร กษ. ได้ร่วมประชุมหารือกับสํานักงานตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช 
(Animal and Plant Health Inspection Service, APHIS) กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกาเก่ียวกับการอารักขา
พืชและกักกันพืช เช่น การเปิดตลาดสินค้าเกษตร การตรวจสอบสินค้าเกษตร เป็นต้น จํานวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2552 และคร้ังที่ 2 ระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2553 โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะจัดทําบันทึกความ
เข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอารักขาพืชและกักกันพืช   
   2. กรมวิชาการเกษตร กษ. และสํานักงานตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช กระทรวงเกษตรแห่ง
สหรัฐอเมริกาได้จัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านการอารักขาพืชและกักกันพืชเรียบร้อย
แล้ว โดยมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังน้ี  
   2.1 ส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการในด้านสุขภาพพืช อารักขาพืชและกักกันพืชในเร่ือง
ลักษณะดังต่อไปน้ี  
    2.1.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับเรื่องอารักขาพืชและกักกันพืชในแต่ละ
ประเทศ  
     2.1.2 การแจ้งให้ทราบในเวลาที่เหมาะสมเก่ียวกับมาตรการสุขอนามัยพืชที่
ประกาศใหม่และการให้ข้อมูลมาตรการสุขอนามัยพืชที่บังคับใช้ในปัจจุบัน  
    2.1.3 การแลกเปลี่ยนข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมเก่ียวกับศัตรูพืช โดยเฉพาะอย่างย่ิง
การรายงานเก่ียวกับการพบ การแพร่ระบาด หรือการแพร่กระจายของศัตรูพืชซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายโดยทันทีหรือ
มีศักยภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายตามกระบวนการท่ีวางไว้โดยคณะกรรมาธิการมาตรการสุขอนามัยพืชซึ่งกําหนดโดย
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อนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืชระหว่างประเทศ และเป็นไปตามมาตรา 8 ของอนุสัญญาว่าด้วยการอารักขาพืช
ระหว่างประเทศ  
    2.1.4 การแลกเปลี่ยนข้อมูลในเวลาที่เหมาะสมเก่ียวกับการศึกษาวิจัยด้านสุขภาพ
พืช อารักขาพืชและกักกันพืช  
    2.1.5 การปรึกษาหารือเรื่องที่มีผลประโยชน์ร่วมกันเก่ียวกับการอารักขาพืชและ
กักกันพืชและสุขอนามัยพืชซึ่งต้องการข้อยุติ  
    2.1.6 การแลกเปลี่ยนผู้แทนและการเย่ียมชมสถานที่ตามที่ได้เห็นพ้องร่วมกันเพ่ือ
การแก้ไขปัญหาด้านสุขอนามัยพืช  
    2.1.7 การประชุมทวิภาคีทางวิชาการเพ่ือปรึกษาหารือความก้าวหน้าทุกด้านใน
การแก้ไขปัญหาทางวิชาการที่เก่ียวกับสุขภาพพืช อารักขาพืช กักกันพืช สุขอนามัยพืช และสถานภาพการค้าขาย
สินค้าเกษตรระหว่างสหรัฐอเมริกาและราชอาณาจักรไทย       
     2.1.8 การทบทวนวิธีกําจัดศัตรูพืชด้านกักกันพืชเพ่ือให้มั่นใจในประสิทธิภาพการ
กําจัดศัตรูพืช  
    2.2 บันทึกความเข้าใจนี้ไม่ได้สร้างภาระผูกพันอย่างหน่ึงอย่างใด ทั้งทางกฎหมายและ
ทางการเงินหรือความรับผิดชอบรูปแบบอย่างหน่ึงอย่างใดของภาคี  แต่ละภาคีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้บันทึกความเข้าใจน้ี  เว้นแต่คู่ภาคีจะจัดทําความร่วมมือเป็นลายลักษณ์อักษรในข้อตกลงอ่ืนที่
เหมาะสมสําหรับความร่วมมือทางการเงิน การดําเนินกิจกรรมของแต่ละภาคีภายใต้บันทึกความเข้าใจน้ีจะขึ้นอยู่กับ
เงินทุน ทรัพยากร และบุคลากรที่มีอยู่ และต้องดําเนินการตามกฎหมายและกฎข้อบังคับของรัฐบาลแต่ละภาคี  
 
11. เรื่อง การจัดทําความตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย-เดนมาร์กในรูปแบบของหนังสือ
แลกเปลี่ยนทางการทูต  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการจัดทําความตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นไทย-
เดนมาร์กในรูปหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูต ซึ่งผ่านการพิจารณาของ กสทช. แล้ว และมอบให้กระทรวงการ
ต่างประเทศ พิจารณาดําเนินการแลกเปลี่ยนหนังสือทางการทูตกับราชอาณาจักเดนมาร์กต่อไป ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สํานักงาน กสทช.) เสนอ  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
  สํานักงาน กสทช. รายงานว่า  
  1. ตามระเบียบคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ. 2550 
หมวด 5 เรื่อง การเทียบประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นข้อ 13 ที่กําหนดให้คณะกรรมการกิจการ
โทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) พิจารณาเทียบประกาศนียบัตรของพนักงานวิทยุสมัครเล่นที่มิได้มีสัญชาติไทยเป็น  
กรณี ๆ ไป และเฉพาะกับประเทศที่ใช้หลักข้อตกลงต่างตอบแทน ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลไทยได้จัดทําความตกลงต่างตอบ
แทนในรูปหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นกับรัฐบาลประเทศต่าง ๆ ไปแล้ว 9 ประเทศ 
ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สมาพันธรัฐสวิส ราชอาณาจักรสวีเดน สาธารณรัฐออสเตรีย สหราชอาณาจักร สหพันธ์
สาธารณรัฐเยอรมนี ราชรัฐลักเซมเบิร์ก ราชอาณาจักรเบลเยียม และสาธารณรัฐฝรั่งเศส  
   2. รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรเดนมาร์กได้มีหนังสือแจ้งความประสงค์ผ่านทางการทูตขอทําความ   
ตกลงต่างตอบแทนว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นกับประเทศไทย ในรูปหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตเพ่ือให้พนักงาน
วิทยุสมัครเล่นของเดนมาร์กและไทยสามารถจัดต้ังสถานีวิทยุสมัครเล่นขึ้นในประเทศของอีกฝ่ายได้ โดยร่างความตก
ลงว่าด้วยพนักงานวิทยุสมัครเล่นตามหนังสือแลกเปลี่ยนทางการทูตที่ฝ่ายเดนมาร์กเสนอมีสาระสําคัญดังน้ี   
   2.1 ผู้มีสัญชาติไทยหรือสัญชาติเดนมาร์กที่ได้รับอนุญาตให้ต้ังและดําเนินการสถานีวิทยุ
สมัครเล่นโดยใบอนุญาตท่ียังมีผลใช้บังคับซึ่งออกโดยเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายของประเทศของตน อาจ
ได้รับอนุญาตให้ได้รับใบอนุญาตที่เท่าเทียมกันจากเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจตามกฎหมายของอีกประเทศหน่ึงบนพ้ืนฐาน
ของการถ้อยทีถ้อยปฏิบัติตามความตกลงฉบับน้ี  
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   2.2 การอนุญาตเช่นว่าน้ันโดยผู้มีอํานาจอนุญาต ต้องเป็นไปตามวิธีดําเนินการที่ระบุไว้ใน
กฎหมายภายในและข้อบังคับต่าง ๆ ของประเทศน้ัน ทั้งน้ี มีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลง พักใช้ หรือยกเลิกการอนุญาตใน
เวลาใด ๆ (โดยไม่มีข้อผูกพันที่จะต้องให้เหตุผลต่อการวินิจฉัยที่ได้กระทําไป)  
    2.3 ภาคีแต่ละฝ่ายต้องแจ้งให้ภาคีที่ให้การอนุญาตเดิมทราบถึงการละเมิดใด ๆ ที่กระทํา
โดยพนักงานวิทยุสมัครเล่นผู้มาเยือน   
   2.4 ตามความตกลงฉบับน้ีต้องเป็นไปตามข้อบังคับวิทยุของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ (ITU) และกฎหมายที่ใช้อยู่ทั่วไป และข้อบังคับเก่ียวกับเรื่องน้ีที่ใช้บังคับอยู่ในประเทศภาคีทั้งสองฝ่าย  
   2.5 ในกรณีที่ความตกลงพหุภาคีเก่ียวกับเรื่องน้ีจะมีผลใช้บังคับกับภาคีทั้งสองฝ่ายให้
บทบัญญัติของความตกลงนั้นมีอํานาจเหนือบทบัญญัติของความตกลงฉบับน้ี  
   2.6 ความตกลงฉบับน้ีจะยังคงมีผลใช้บังคับต่อไปอีก 60 วัน ภายหลังจากวันที่ภาคีฝ่ายใด
ฝ่ายหน่ึงแจ้งความต้องการของตนที่จะให้ความตกลงสิ้นสุดเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ายหน่ึง  
 
12. เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจในการขยายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติระหว่าง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสถาบันสมิทโซเนียน สหรัฐอเมริกา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจในการขยายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
ระหว่าง ทส. และสถาบันสมิทโซเนียน สหรัฐอเมริกา (Memorandum of Understanding between the 
Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand and Smithsonian Institution, USA) รวมท้ัง
มอบหมายให้ ทส. พิจารณาปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย หากมี
ความจําเป็นโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีก  
   2. อนุมัติให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์ใน
พระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ โดยเมื่อคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแล้ว ให้กระทรวงการ
ต่างประเทศออกหนังสือมอบอํานาจ (Full Powers) เพ่ือให้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช และ
ผู้อํานวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทนลงนามในความตกลงข้างต้นต่อไป  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
   ทส. รายงานว่า  
  1. H.E. Ms. Kristie Anne Kenney เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจําประเทศไทยและคณะ เข้า
เย่ียมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมื่อวันจันทร์ที่ 29 ตุลาคม 2555 โดยแจ้งว่า 
ทางสหรัฐอเมริกามีความยินดีที่จะให้มีการหารือในการขอขยายกรอบเวลาและความร่วมมือของการดําเนินงานภายใต้
บันทึกความเข้าใจโครงการอนุรักษ์เสือลายเมฆ พ.ศ. 2552-2555 ซึ่งต่อมา ทส. ร่วมกับสถาบันสมิทโซเนียนยกร่าง
บันทึกความเข้าใจในการขยายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Memorandum of 
Understanding between the Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand and 
Smithsonian Institution, USA)  
   2. บันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์ให้เป็นความร่วมมือทางวิชาการท่ีไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย
ระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ Smithsonian 
Conservation Biology Institute (SCBI) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์
ป่า โดยให้ดําเนินการโดยใช้กฎ ระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้องของไทยและสหรัฐอเมริกา โดยไม่มีวัตถุประสงค์
ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีขอบเขตความร่วมมือ (Areas of Cooperation) ในการดําเนินการวิจัยร่วมการอนุรักษ์และการ
จัดการสัตว์ป่า เทคโนโลยีชีวภาพและการปรับปรุงพันธ์ุ การถ่ายทอดเทคโนโลยี เสริมสร้างศักยภาพ การแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้ และความร่วมมือสาขาอ่ืน ๆ ในเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่าและวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์  
  3. รูปแบบความร่วมมือ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนการเยือนของเจ้าหน้าที่ การแลกเปลี่ยนนักวิชาการ/
ผู้เช่ียวชาญ การแลกเปลี่ยนสัตว์เลี้ยงหรือตัวอย่างจากสัตว์ เพ่ือวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงพันธ์ุ การวิจัยร่วม และ
การฝึกอบรม เป็นต้น โดยจะมีการดําเนินการ (Implementation) โดยกําหนดกิจกรรม/โครงการที่มีความสําคัญใน
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ลําดับต้น เพ่ือดําเนินการในช่วงสองปีแรก และจะมีการจัดต้ังคณะกรรมการร่วม (Joint Committee) รวมทั้งมีการ
คุ้มครองสิทธิ ทรัพย์สินทางปัญญาเพ่ือให้เกิดความม่ันใจในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นภายใต้
บันทึกความเข้าใจฯ  
 
13. เรื่อง ขออนุมัติลงนามและดําเนินการให้ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง          
สหสาธารณรัฐแทนซาเนียว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทําผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษา
ในคดีอาญา (ความตกลงโอนตัวนักโทษ) มีผลใช้บังคับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี   
   1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสหสาธารณรัฐ
แทนซาเนียว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทําผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาในคดีอาญา (ความ
ตกลงโอนตัวนักโทษ)  
   2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายลงนามความตกลงฯ  
  3. ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับในโอกาสอันเหมาะสม
ตามแต่จะตกลงกับฝา่ยแทนซาเนียต่อไป  
  4. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการลงนาม 
ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
   สาระสําคัญ  
  ร่างความตกลงฯ มีเน้ือหาสาระและวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับความตกลงในเรื่องเดียวกันที่ประเทศ
ไทยจัดทํากับประเทศต่าง ๆ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ 2527 (แก้ไข พ.ศ. 2530) ทุกประการโดยกําหนดเง่ือนไข
และขั้นตอนในการขอโอนและการรับโอนตัวผู้กระทําผิดระหว่างภาคี 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. หากกฎหมายของรัฐผู้โอนกําหนดระยะเวลาขั้นตํ่าในการจําคุกผู้กระทําผิดที่อาจถูกโอนตัวจะต้อง
ได้รับโทษในรัฐผู้โอนมาแล้วเป็นระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด  
  8. ผู้กระทําผิดยังคงเหลือระยะเวลาในการรับโทษตามที่กฎหมายของรัฐผู้โอนกําหนด  
  9. รัฐผู้โอนยังคงไว้ซึ่งเขตอํานาจแต่ผู้เดียวเก่ียวกับคําพิพากษาของรัฐผู้โอน รวมทั้งโทษ 
ตามคําพิพากษาที่กําหนดโดยศาลของรัฐผู้โอนในการที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกคําพิพากษาของศาลตน  
  10. การบังคับโทษตามคําพิพากษาต่อภายหลังการโอนตัว ให้เป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอน 
ของรัฐผู้รับ  
  11. ความตกลงฉบับน้ีจะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่สามสิบนับจากวันที่ได้รับการแจ้งจากภาคีฝ่ายหลัง
ผ่านช่องทางการทูตว่าได้ปฏิบัติตามมาตรการที่จําเป็นตามกฎหมายภายในของตนเพื่อการมีผลใช้บังคับของความ           
ตกลงฉบับน้ีแล้ว  
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แต่งต้ัง 

14. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนางดุษฎี อัมรานุรักษ์ รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ให้ดํารง
ตําแหน่งที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) สํานักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ต้ังแต่
วันที่ 27 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  2. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายชาญเวช ศรัทธาพุทธ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขา
ศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์  ให้ดํารงตําแหน่ง 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน 
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  3. แต่งต้ังข้าราชการดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ
ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริเสนอ ดังน้ี   
   1. นายชัชชัย ภูวิชยสัมฤทธิ์ ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ (นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ  
   2. นายลลิต ถนอมสิงห์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ) 
สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้าน
การพัฒนา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ  
   ต้ังแต่วันที่ 20 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  4. แต่งต้ังกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําจังหวัดขอนแก่น  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายบุนสี วงบัวสี      
(Mr. Bounsy Vongbouasy) ให้ดํารงตําแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจําจังหวัด
ขอนแก่น โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดต่าง ๆ ทั้งหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย สืบแทน นายสิงคํา 
แก้ววิไลวัน ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  5. รัฐบาลสาธารณรัฐคองโกเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐคองโกมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายดาเนียล โอวาซา (Mr. Daniel Owassa)  
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ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐคองโกประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่น
พํานัก ณ กรุงปักก่ิง สืบแทน นายปีแยร์ ปาซี (Mr. Pierre Passi) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  6. แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามที่สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ จํานวน 2 ราย ดังน้ี 1. นายภาวิช ทองโรจน์ 2. นายกิตติ ลิ่มสกุล ทั้งน้ี ให้มีผลต้ังแต่วันที่
นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงใดกระทรวงหน่ึง            
เป็นต้นไป 
 

************************** 
ผลการประชุม ครม. เม่ือวันที่ 19  กรกฎาคม 2556 แต่งต้ัง (เพิ่มเติม)  
  1. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังน้ี 1. นายสุชน 
ชาลีเครือ เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2. นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ เป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม  
 

2. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เสนอ ดังน้ี 1. นายสุรสิทธ์ิ วงศ์วิทยานันท์ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวราเทพ รัตนากร) 2. นายชัชวาลย์ ชัยเชาวรัตน์ 
ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ นายวราเทพ รัตนากร) 
 

3. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการการเมืองให้ดํารงตําแหน่งรวม 3 ตําแหน่ง แทนบุคคลท่ี
ออกจากตําแหน่ง ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี   
   1. นายสุรพร ดนัยต้ังตระกูล ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม   
(นายพ้อง ชีวานันท์)  
    2. นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร ให้ดํารงตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
  3. นายสมบัติ รัตโน ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติ
ราชการในหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายพ้อง ชีวานันท์)  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป 
 

4. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 4 ราย ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
ดังน้ี  
   1. นายอารี ไกรนรา ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ)  
   2. นายชัยวัฒน์ ทรัพย์รวงทอง ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายยรรยง พวงราช)  
   3. นายสมหวัง อัสราษี ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายณัฐวุฒิ ใสยเก้ือ)  
   4. นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (รัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายยรรยง พวงราช)  
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5. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังข้าราชการการเมืองตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เสนอ ดังน้ี  
    1. นายเพชรวรรต วัฒนพงศศิริกุล ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์  
   2. นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์   
 

6. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังข้าราชการการเมืองตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ดังน้ี  
  1. ศาสตราจารย์ธเนศวร์ เจริญเมือง ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
   2. นายมานะ คงวุฒิปัญญา ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   
   3. นายชาญยุทธ เฮงตระกูล ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
   4. นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  
 

7. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงกลาโหม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังพล.อ.ขวัญชาติ กล้าหาญ ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ   
 

8. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยกรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังนายอุดม ไกรวัตนุสสรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

9. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังข้าราชการการเมืองตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเสนอ ดังน้ี 1. นายนิรุตติ คุณวัฒน์ ตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. นายพิบูลย์เขตร นิธิอนันตภร ตําแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งน้ี ต้ังแต่
วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

10. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ดังน้ี       
1. นางนฤมล ธารดํารงค์ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน 2. พลตํารวจเอก ภาณุพงศ์ สิงหรา 
ณ อยุธยา ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

11. การให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตําแหน่ง และการแต่งต้ังข้าราชการการเมือง  
(กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตําแหน่ง จํานวน 1 ราย และเห็นชอบการ
แต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน 3 ราย ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังต่อไปนี้  
  1. ให้ข้าราชการการเมืองพ้นจากตําแหน่ง ดังต่อไปน้ี นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร พ้นจากตําแหน่งที่
ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
   2. ให้แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ดังต่อไปน้ี  
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     1) นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  
   2) พลตํารวจตรี สงกรานต์ สังขกร ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรี ช่วยว่าการ
กระทรวงการคลัง (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญ)  
   3) นางสาวนิชนันท์ วังคะฮาตธัญญกิจ ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง นางเบญจา หลุยเจริญ)  
    ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป   
 
  1 2 .  แ ต่ ง ต้ั ง ข้ า ร า ช ก า ร ก า ร เ มื อ ง  ( สํ า นั ก เ ล ข า ธิ ก า ร น า ย ก รั ฐ ม น ต รี )  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง จํานวน 15 ราย 
ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี   
  1. พลตํารวจเอก เพรียวพันธ์ ดามาพงศ์ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี  
   2. พลตํารวจตรี เกษม รัตนสุนทร ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง       
(รองนายกรัฐมนตรี พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก)  
  3 .  นายปรี ชา  ธนา นันท์  ดํ ารงตํ าแหน่งที่ ปรึ กษารองนายกรั ฐมนต รี  (พลตํารวจ เอก                
ประชา       พรหมนอก)  
   4. นายซูการ์โน มะทา ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี
นายปลอดประสพ สุรัสวดี)  
  5. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี)  
   6. นางลินดา เชิดชัย ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)  
   7. นายพศ อดิเรกสาร ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)  
   8.พลเอก วรวิทย์ ชินะนาวิน ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง                   
(รองนายกรัฐมนตรีนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)  
   9. นางฐิติมา ฉายแสง ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)  
   10. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี          
(นายวราเทพ รัตนากร)  
  11. นายวิมล จันทร์จิราวุฒิกุล ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี       
(นายสันติ พร้อมพัฒน์)   
   12. นายเสถียร วิพรมหา ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสันติ 
พร้อมพัฒน์)   
   13. พันตํารวจเอก บรรจบ สุดใจ ดํารงตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
  14. นายพรเทพ วิสุทธ์ิวัฒนศักด์ิ ดํารงตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
  15. นายคารม พลพรกลาง ดํารงตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
 
  13. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
และตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ข้าราชการการเมืองออกจากตําแหน่ง และแต่งต้ังข้าราชการการเมือง 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังน้ี  
  1. ให้ นายชาญยุทธ เฮงตระกูล ออกจากตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) และแต่งต้ังให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประแสง    
มงคลศิริ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย 
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์)   
   2. ให้ นายสมบัติ รัตโน ออกจากตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
(รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) และแต่งต้ังให้ นางสาวเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย 
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ดํารงตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวิสาร 
เตชะธีราวัฒน์)   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป    
 
  14. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง นายพิพัฒน์ชัย ไพบูลย์ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่า
การกระทรวงสาธารณสุข ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป  
 
  15 .  การแต่ง ต้ั งข้ าราชการการเ มือง  ตํ าแหน่ งที่ปรึ กษารั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังนายพิทยา พุกกะมาน ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 เป็นต้นไป    

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