
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/884884865                    วันท่ี   4  ธันวาคม  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  3  ธันวาคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2556  ณ ห้องประชุม 
สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผล 
การประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชสีหกรณ์ ดังน้ี 
 

วาระที่ 7 เรื่อง ขอความเหน็ชอบการลงนามบนัทึกความเข้าใจเพื่อการจัดต้ังสมาคม 
การรถไฟของประเทศลุ่มแม่น้ําโขง 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี 
  1. ร่างบันทึกความเข้าใจเพ่ือการจัดต้ังสมาคมการรถไฟของประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง (GMRA) 
  2. การลงนามบันทึกความเข้าใจเพ่ือการจัดต้ังสมาคมการรถไฟของประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง 
(GMRA) 
  3. ให้รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (นายวราเทพ รัตนากร) ซึ่งมอบหมายให้กํากับดูแลความร่วมมือในกรอบ GMS เป็นผู้ลงนามบันทึก
ความเข้าใจดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. ร่างบันทึกความเข้าใจเพ่ือการจัดต้ังสมาคมการรถไฟของประเทศลุ่มแม่นํ้าโข (GMRA) 
   1.1 ภารกิจของ GMRA คือ การเพ่ิมการเช่ือมโยงทางรถไฟเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ 
ความปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยการขนส่งสินค้าและคนโดยทางรถไฟ ทั้งภายในประเทศ 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง (GMS) และประเทศอ่ืน ๆ 
   1.2 สมาชิกเริ่มแรกของ GMRA ประกอบด้วยรัฐบาลของประเทศ GMS 
   1.3 แหล่งที่มาของเงินทุนจะมาจากประเทศสมาชิก GMRA ไม่เกิน 2 ปี หลังจากการ
จัดต้ัง GMRA การให้ความช่วยเหลือที่เป็นตัวเงินและความช่วยเหลือรูปแบบของสิ่งของและการบริการจะได้รับ
การเห็นชอบโดยประเทศสมาชิก 
   1.4 เพ่ือให้วัตถุประสงค์ตรงกับการปฏิบัติงาน GMRA จะมีสถานภาพเป็นองค์การ
ระหว่างประเทศที่ไม่มผีลผูกพันทางกฎหมาย ภายใต้แนวทางของการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่นํ้า
โขงและการประชุมระดับรัฐมนตรีคมนาคมขนส่งของ GMS 
   1.5 คณะกรรมการบริหารของ GMRA ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 7 คน มาจาก
ประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ประเทศละ 1 คน และอีก 1 คน มาจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) โดยประเทศ
สมาชิกแต่ละประเทศจะรับผดิชอบการแต่งต้ังกรรมการของตน 
 
 
 

1.6 ประธาน... 
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   1.6 ประธานคณะกรรมการบริหารของ GMRA มีวาระการดํารงตําแหน่ง 18 เดือน 
และหมุนเวียนตามลําดับอักษรช่ือประเทศ 
   1.7 หลังจากการทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ ADB ในช่วงแรกสิ้นสุดลง
คณะกรรมการบริหารจะตัดสินใจเลือกสถานที่และโครงสร้างของสํานักงานฝ่ายเลขานุการโดยวิธีการแบบ 
ฉันทามติ 
   1.8 ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท หากมีข้อโต้แย้งเก่ียวกับการตีความหรือการ
ดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับน้ี โดยเฉพาะการตัดสินใจทางด้านวิชาการโดย GMRA จะต้องตัดสินแบบ
ฉันมิตร โดยใช้การเจรจาและปรึกษาหารือกันโดยคณะกรรมการบริหาร 
   1.9 บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีอาจทําการแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงได้โดยตกลง
กันเป็นลายลักษณ์อักษรร่วมกันของภาคีทั้งหมด 
   1.10 ภาคีใด ๆ ในบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีอาจถอนตัวหรือระงับการเข้าไปมีส่วนร่วม
ภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีช่ัวคราว โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประธานคณะกรรมการบริหาร
ทราบ ซึ่งประธานจะได้ประกาศให้ภาคีอ่ืน ๆ ทราบในทันที การประกาศถอนตัวหรือการระงับช่ัวคราวจะมีผล 
1 ปี หลังจากวันที่ได้แจ้งในประกาศหรือวันที่ได้รับประกาศ เว้นแต่ภาคีจะมีความเห็นร่วมกันเป็นอย่างอ่ืน 
นอกจากจะตกลงกันโดยภาคีอ่ืน ๆ ตามบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีแล้ว ประกาศดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดผล
เสียหายหรือทาํให้ภาคีที่ออกประกาศน้ันพ้นจากความรับผิดชอบในการเข้าร่วมแผนงาน โครงการ การศึกษา
หรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับน้ี 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 
วาระที่ 9 เรื่อง การแก้ไขปัญหายางพาราท้ังระบบ   
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการดําเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 
  2. อนุมัติงบประมาณที่จะใช้ดําเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราระยะสั้นส่วนที่
เหลือ จํานวน 11,248.95 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ .ศ 2557  
งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น โดยให้ขอทําความตกลงรายละเอียดกับสํานัก
งบประมาณ 
  ทั้งน้ี ให้กรมส่งเสริมการเกษตรดําเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่คณะกรรมการนโยบาย
ยางธรรมชาติกําหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทําคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณตามรายจ่ายจริง และใหถ้ือว่าคําขอ
ดังกล่าวเป็นคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อม
สําเนาส่ง ธ.ก.ส สํานักงานใหญ่และดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วนด้วย ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทั้งน้ี  กลุม่ประสานราชการได้รวบรวมสรุปผล มติ ครม.ขา้งต้นรวมถึงรายละเอียด 
ทุกวาระการประชุมฯ ไว้ที่ website กลุ่มประสานราชการ  (เข้าทาง      เว็บไซด์ของหน่วยงาน          
กลุ่มประสานราชการ เลือกเมนูฟังมติ ครม.)  ซึ่งหน่วยงานในสังกัด  สามารถใช้ประโยชน์โดยเข้าสืบค้น
ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกโอกาส 
 

จึงเรียนมา... 
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วาระ
เร่ืองที่

7 ขอความเห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจเพ่ือการจัดตั้งสมาคมการรถไฟ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ของประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง

9 การแก้ไขปัญหายางพาราท้ังระบบ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันที่ 3 ธันวาคม 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                              วันที่  3  ธันวาคม  2556 
 
 
  วันน้ี (3 ธันวาคม 2556) เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ 
นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี 
  จากน้ัน นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา 
และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุป
สาระสําคัญได้ดังน้ี 
  1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลท่ีให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และสินค้าฟุ่มเฟือย
    เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และกําหนดให้
    อาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเป็นสินค้าที่
    ต้องห้ามนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... (มาตราการค่ําบาตรสาธารณรัฐ 
    ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี  
  3.  เรื่อง  การกําหนดอัตราค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการควบคมุการใช้สารต้องห้ามทางการ
    กีฬาและคณะกรรมการเฉพาะเร่ือง 
  4.  เรื่อง  การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 งบกลางรายการ
    เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น (เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุน
    การจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี) 
  5.  เรื่อง  การจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนากฎหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
    อาเซียนและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  6.  เรื่อง  การประเมินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
  7.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจเพ่ือการจัดต้ังสมาคมการรถไฟของ
    ประเทศลุ่มแมนํ้่าโขง 

 8.  เรื่อง  แถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุม่แม่นํ้าโขง ครัง้ที่ 19 และแผนปฏิบัติการ
    ภายใต้กรอบการลงทุนในภูมภิาค (Regional Investment Framework: RIF) 
  9.  เรื่อง  การแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ 
  10.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตร)ี 
  11.  เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ 
  12.  เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 

......................................... 
 เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 



2 
 

 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารกัษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลท่ีให้นายจ้างจ่าย  
พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ และมอบให้กระทรวงแรงงานรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
พิจารณาดําเนินการต่อไป 
  รง. เสนอว่า เน่ืองจากกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลท่ีให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2551 ไม่
เหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีอัตราค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลท่ีสูงขึ้น สมควรปรับปรุงอัตราค่ารักษาพยาบาล
ให้มีความเหมาะสมเพ่ือเป็นการช่วยเหลือลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเน่ืองจากการทํางาน จึงได้มิการแก้ไข
ปรับปรุงกฎกระทรวงดังกล่าว 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่ารักษาพยาบาลท่ีให้นายจ้างจ่าย พ.ศ. 2551 
  2. ร่างข้อ 2 เมือ่ลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตาม
ความจําเป็นแต่ไม่เกิน 50,000 บาท 
  3. ร่างข้อ 3 ในกรณีค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายตามข้อ 2. ไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่
จ่ายจริงตามความจําเป็นเพ่ิมอีกไม่เกิน 100,000 บาท สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้างในลักษณะ 
ดังต่อไปน้ี ฯลฯ   
(6) ประสบอันตรายจากไฟไหม้ นํ้าร้อนลวก ความร้อน ความเย็น สารเคม ีรังสี ไฟฟ้า หรือ ระเบิด จนถึงขั้นสูญเสียผวิหนัง
ลึกถึงหน้าแท้ ต้ังแต่ร้อยละย่ีสิบห้าของพ้ืนที่ผิวของร่างกาย 
  4. ร่างข้อ 4 ในกรณีค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายตามข้อ 3. ไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่
จ่ายจริงตามความจําเป็นเพ่ิมขึ้นอีกโดยเมื่อรวมค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 2. และข้อ 3. แล้วต้องไม่เกิน 300,000 บาท 
สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยของลูกจ้างในลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
ฯลฯ 
(4) ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอย่างอ่ืนซึ่งรุนแรงหรือเรื้อรังตามข้อ 3 (7) 
  (ก) เป็นผลให้อวัยวะสําคัญล้มเหลว 
  (ข) กรณีอ่ืนนอกจาก (ก) ใหเ้ป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ 
  5. ร่างข้อ 5 ในกรณีค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายตามข้อ 4 ไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ดังกล่าวเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นเพ่ิมขึ้นอีกโดยเมื่อรวมค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 แล้ว ต้องไม่เกิน 
500,000 บาท ทั้งน้ี ตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์ 
  6. ร่างข้อ 6 ในกรณีค่ารักษาพยาบาลท่ีจ่ายตามข้อ 5 ไม่เพียงพอ ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ดังกล่าวเท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นเพ่ิมขึ้นอีก โดยเมื่อรวมค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 2 ข้อ 3 ข้อ 4 และข้อ 5 แลว้ ต้อง
ไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งน้ี ตามความเห็นของคณะกรรมการการแพทย์โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
  7. ร่างข้อ 7 ลกัษณะการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่คณะกรรมการการแพทย์จะพิจารณาให้นายจ้าง
จ่ายค่ารักษาพยาบาลเพ่ิมขึ้นตามความในข้อ 5 หรือข้อ 6 ให้เป็นไปตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
  8. ร่างข้อ 9 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับรวมถึง ลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยก่อนวันที่กฎกระทรวง
น้ีมีผลใช้บังคับซึ่งเป็นผู้ป่วยในที่เข้ารักษาพยาบาลครั้งแรกและยังคงรักษาพยาบาลอยู่จนถึงวันที่กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ 
  
2. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่งกําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และสนิค้าฟุ่มเฟือยเป็นสนิค้าที่ต้องห้าม
ส่งออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และกําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากสาธารณรัฐ 
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ประชาธปิไตยประชาชนเกาหลีเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนาํเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... (มาตราการค่าํบาตร
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหล)ี 
 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติในหลกัการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และสินค้า
ฟุ่มเฟือยเป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และกําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่ง
มาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเป็นสินคา้ที่ต้องห้ามนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... (มาตราการค่ํา
บาตรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี) ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอและให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  2. เห็นชอบตามความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และให้
กระทรวงพาณิชย์รับไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  ทั้งน้ี พณ. เสนอว่า 
  1. เน่ืองจากประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และการหา้มนําเข้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. 2550 ที่บังคับใช้ในปัจจุบัน ไม่ครอบคลุมรายการสินค้าฟุ่มเฟือย ตามข้อมติฯ ที่ 2094 
(ค.ศ. 2013) ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 เมษายน 2556 จึงมีความจาํเป็นต้องปรับคําจํากัดความของสินค้าที่ต้อง
ควบคุม คือ “อาวุธและยุทโธปกรณ์” จากเดิมที่หมายความว่า “รถถัง ยานรบหุ้มเกาะ เรือรบ ขีปนาวุธและระบบขีปนาวุธ 
รวมทั้งวัสดุที่เก่ียวข้อง อะไหล่และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตลอดจนสิ่งของ วัตถุดิบ อุปกรณ์ สนิค้าและเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับ
อาวุธนิวเคลียร์ ขีปนาวุธพิสัยไกล อาวุธที่มีอานุภาพทําลายล้างสูงอ่ืน ๆ อาวุธเคมีและชีวภาพ” เป็น “ยุทธภัณฑ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์” ซึ่งเป็นไปตามคําจํากัดความภายใต้กฎหมายของกระทรวงกลาโหมที่เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบในการกํากับดูแลสนิค้าดังกล่าวโดยตรง 
  2. เพ่ือให้สามารถบังคับใช้มาตราการควบคุมอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมี
ความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขประกาศกระทรวงพาณิชย์ ในข้อ 1 
  สาระสาํคญัของร่างประกาศ 
  1. ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การห้ามส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และการหา้มนําเข้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2550 
  2. ในประกาศน้ี 
   “อาวุธและยุทโธปกรณ์” หมายความว่า ยุทธภัณฑ์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์ 
   “สินค้าฟุ่มเฟือย” หมายความว่า สินค้าที่กําหนดตามบัญชีท้ายประกาศน้ี 
  3. ให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และสินค้าฟุ่มเฟือย เป็นสินค้าต้องห้ามในการส่งออกไปสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนเกาหล ี
  4. ให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลีเป็นสินค้าที่ต้องห้ามใน
การนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
  
3. เรื่อง การกําหนดอัตราคา่เบี้ยประชุมของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาและคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการกําหนดเบ้ียประชุมของคณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการ
กีฬา และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ดังน้ี 
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  1. คณะกรรมการควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬาได้รับเบ้ียประชุมเป็นรายคร้ังและให้ใช้ระเบียบ
การจ่ายตามสิทธิเหมือนคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย โดยประธานกรรมการได้รับค่าเบ้ียประชุมครั้งละ 10,000 
บาท กรรมการได้รับค่าเบ้ียประชุมครั้งละ 8,000 บาท 
  2. คณะกรรมการเฉพาะเรื่องกําหนดให้ประธานได้รับค่าเบ้ียประชุม 1,500 บาทต่อครั้ง และกรรมการ
ได้รับค่าเบ้ียประชุม 1,200 บาทต่อครั้ง 
  
4. เรื่อง การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 งบกลางรายการเงินสาํรองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน็ (เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสรมิสนับสนนุการจัดการศพผูสู้งอายุตามประเพณี) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติในหลักการใหส้ํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้สูงอายุ ใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น จํานวน 342,174,000 บาท โดยเบิกจ่ายในลกัษณะงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป เพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย
ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี เพ่ือให้ผู้สงูอายุได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิครบถ้วนตามสิทธิ
ขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 171,087 ราย ที่เสียชีวิตรอรับการช่วยเหลือค่าจัดการศพรายละ 2,000 บาท ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ (สงป.) 
  
5. เรื่อง การจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนากฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายพัฒนากฎหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  2. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) นํากรอบแนว 
ทางการพัฒนากฎหมาย 3 ด้านที่ ยธ. เสนอ ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิรูปกฎหมายในกรอบยุทธศาสตร์ประเทศ (Country 
Strategy) 
  3. มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) พิจารณาจัดช่องทางพิเศษสําหรับการพิจารณา
และผลกัดันร่างกฎหมายทั้งในกรอบของรัฐบาลและกรอบของรัฐสภา โดยในกรอบของรัฐบาลควรจัดช่องทางพิเศษสําหรับ
ร่างกฎหมายที่จะได้รับการตรวจพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา และขอความร่วมมือให้มกีารพิจารณาโดยคณะพิเศษ
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา เพ่ือให้ร่างกฎหมายผ่านไปตามวัตถุประสงค์และทันตามระยะเวลาที่กําหนด และพิจารณา
แนวทางร่วมมือเพ่ือให้รัฐสภากําหนดเป็นวาระเร่งด่วน และจัดกลไกเฉพาะในการดูแลให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายตาม
แผนงานโดยเร็ว 
  สาระสาํคญัของกรอบแนวทางการพัฒนากฎหมายท่ีประกอบด้วยการดําเนินงานใน 3 ด้าน ดังน้ี 
  กรอบที่ 1 การพัฒนากฎหมายที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานในการประกอบธุรกิจ เพ่ือเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันอันเป็นการทั่วไป มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากฎหมายอันมีลักษณะเป็นการส่งเสริมความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศเป็นการทั่วไป 
  กรอบที่ 2 การพัฒนากฎหมายเพ่ือเสริมสรา้งความสามารถในการแข่งขนัของกลุ่มธุรกิจ / อุตสาหกรรม
เป้าหมาน เป็นกฎหมาย / ประเด็นเก่ียวกับกฎหมายจากข้อเสนอแนะเชิงนโยบายของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยใน
การพัฒนากฎหมายส่งเสริมการค้าการลงทุนและเสรมิสร้างศักยภาพในการแข่งขันของอุตสาหกรรมรายสาขา ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) 
  กรอบที่ 3 การพัฒนาองคาพยพ / ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกฎหมาย เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง  
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รวมถึงส่งเสริมให้กฎหมายของประเทศไทยได้รับการยอมรับจากนานาชาติ และได้ดําเนินการผลักดันการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายให้เป็นไปตามกรอบดังกล่าว รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎหมายในสว่นที่ ยธ. รับผดิชอบ 
  คณะกรรมการนโยบายพัฒนากฎหมานเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้าง 
ความสามารถในการแข่งขัน มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
  องค์ประกอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็น รองประธานกรรมการ 
กรรมการประกอบด้วย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้อํานวยการ
สํานักงานกิจการยุติธรรม ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อธิบดีกรมอาเซียน ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหรือผูแ้ทน ประธานสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือผู้แทน ประธานสมาคมธนาคารไทยหรือผู้แทน ศาสตราจารย์กําชัย จงจักรพันธ์ 
ศาสตราจารย์ศักดา ธนิตกุล รองศาสตราจารย์ธวัชชัย สุวรรณพานิช รองศาสตราจารย์สุธรรม อยู่ในธรรม นายคณิศ แสง
สุพรรณ นายพสิษฐ ์อัศววัฒนาพร นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ นายอวยชัย คูหากาญจน์ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์
สรอรรถ เป็น กรรมการและเลขานุการ นายวัลลภ นาคบัว และเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมที่ได้รับมอบหมาย เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  อํานาจหน้าที ่
  1. จัดทําแผนพัฒนากฎหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขันให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ แนวโน้มและพัฒนาของกฎหมายระหว่างประเทศในกรอบของประชาคม
อาเซียนหรือสหประชาชาติโดยประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน 
  2. เสนอความเห็นและข้อสังเกตต่อคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้ง
การจัดให้มีกฎหมายหรือกฎระเบียบขึ้นใหมใ่ห้สอดคล้องกับแผนพัฒนากฎหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซ๊ยนและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ติดตาม และเร่งรัดการดําเนินงานพัฒนากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมาย เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันเพ่ือจัดทํารายงานความคืบหน้าของการดําเนินงานทุกรอบหก
เดือนและรายงานสรุปผลเมื่อสิ้นสุดภารกิจต่อคณะรัฐมนตรี 
  4. ขอให้ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐจัดส่งเอกสาร ข้อเท้จจริง หรือความเห็นตลอจนขอให้ผูแ้ทน 
หน่วยงานของรัฐและผู้ที่เก่ียวข้องมาช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่แต่งต้ังขึ้น 
  5. แต่งต้ังที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน หรือมอบหมายหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ให ้
ดําเนินการในเรื่องต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตามความจําเป็นและเหมาะสม โดยให้สํานักงาน
ปลัดกระทรวงยุติธรรมรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ธุรการ งานวิชาการ งานประชุม และงานเลขานุการของคณะกรรมการที่
ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานที่แต่งตัวขึ้น 
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  
6. เรื่อง การประเมินค่าภาษีโรงเรือนและทีดิ่น 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 4 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2556 ตามท่ี รองนายกรัฐมนตรี(นายกิตติรัตน์ ณ 
ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ ที่มมีติเห็นชอบให้ลดหย่อนค่ารายปีให้แก่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยลงก่ึง
หน่ึงจากค่ารายปีที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประเมินไว้ (จากจํานวน 136,035,368.31 บาท เป็นจาํนวน 
68,017,684.16 บาท) เน่ืองจากการดําเนินกิจการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยในปัจจุบันเป็นการ 
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ดําเนินการเพ่ือให้บริการประชาชนในพ้ืนที่เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นการเฉพาะ โดยคิดค่าบริการตํ่ากว่า
ต้นทุน ส่งผลให้ผลประกอบการของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประสบปัญหาทางการเงินอย่างต่อเน่ือง 
  
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบการลงนามบนัทึกความเข้าใจเพื่อการจัดต้ังสมาคมการรถไฟของประเทศลุ่มแม่น้าํโขง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังน้ี 
  1. ร่างบันทึกความเข้าใจเพ่ือการจัดต้ังสมาคมการรถไฟของประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง (GMRA) 
  2. การลงนามบันทึกความเข้าใจเพ่ือการจัดต้ังสมาคมการรถไฟของประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง (GMRA) 
  3. ให้รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวรา
เทพ รัตนากร) ซึ่งมอบหมายให้กํากับดูแลความร่วมมือในกรอบ GMS เป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  1. ร่างบันทึกความเข้าใจเพ่ือการจัดต้ังสมาคมการรถไฟของประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง (GMRA) 
   1.1 ภารกิจของ GMRA คือ การเพ่ิมการเช่ือมโยงทางรถไฟเพ่ือส่งเสริมประสิทธิภาพ ความ
ปลอดภัยรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน โดยการขนส่งสินคา้และคนโดยทางรถไฟ ทั้งภายในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 
(GMS) และประเทศอ่ืน ๆ 
   1.2 สมาชิกเริ่มแรกของ GMRA ประกอบด้วยรัฐบาลของประเทศ GMS 
   1.3 แหล่งที่มาของเงินทุนจะมาจากประเทศสมาชิก GMRA ไม่เกิน 2 ปี หลังจากการจัดต้ัง 
GMRA การให้ความช่วยเหลือที่เป็นตัวเงินและความช่วยเหลือรูปแบบของสิ่งของและการบริการจะได้รับการเห็นชอบโดย
ประเทศสมาชิก 
   1.4 เพ่ือให้วัตถุประสงค์ตรงกับการปฏิบัติงาน GMRA จะมีสถานภาพเป็นองค์การระหว่าง
ประเทศที่ไม่มผีลผูกพันทางกฎหมาย ภายใต้แนวทางของการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแมนํ้่าโขงและการประชุม
ระดับรัฐมนตรีคมนาคมขนส่งของ GMS 
   1.5 คณะกรรมการบริหารของ GMRA ประกอบด้วยกรรมการบริหาร 7 คน มาจากประเทศ
สมาชิก 6 ประเทศ ประเทศละ 1 คน และอีก 1 คน มาจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) โดยประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ
จะรับผิดชอบการแต่งต้ังกรรมการของตน 
   1.6 ประธานคณะกรรมการบริหารของ GMRA มีวาระการดํารงตําแหน่ง 18 เดือน และ
หมุนเวียนตามลําดับอักษรช่ือประเทศ 
   1.7 หลังจากการทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ ADB ในช่วงแรกสิ้นสุดลงคณะกรรมการบริหารจะ
ตัดสินใจเลือกสถานที่และโครงสร้างของสํานักงานฝ่ายเลขานุการโดยวิธีการแบบฉันทามติ 
   1.8 ในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาท หากมีข้อโต้แย้งเก่ียวกับการตีความหรือการดําเนินการตาม
บันทึกความเข้าใจฉบับน้ี โดยเฉพาะการตัดสินใจทางด้านวิชาการโดย GMRA จะต้องตัดสินแบบฉันมติร โดยใช้การเจรจา
และปรึกษาหารือกันโดยคณะกรรมการบริหาร 
   1.9 บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีอาจทําการแก้ไขเพ่ิมเติมและเปลี่ยนแปลงได้โดยตกลงกันเป็นลาย
ลักษณ์อักษรร่วมกันของภาคีทั้งหมด 
   1.10 ภาคีใด ๆ ในบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีอาจถอนตัวหรือระงับการเข้าไปมีส่วนร่วมภายใต้
บันทึกความเข้าใจฉบับน้ีช่ัวคราว โดยการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ประธานคณะกรรมการบริหารทราบ ซึ่งประธานจะได้
ประกาศให้ภาคีอ่ืน ๆ ทราบในทันที การประกาศถอนตัวหรือการระงับช่ัวคราวจะมีผล 1 ปี หลังจากวันที่ได้แจ้งในประกาศ
หรือวันที่ได้รับประกาศ เว้นแต่ภาคีจะมีความเห็นร่วมกันเป็นอย่างอ่ืน นอกจากจะตกลงกันโดยภาคีอ่ืน ๆ ตามบันทกึความ
เข้าใจฉบับน้ีแล้ว ประกาศดังกล่าวจะต้องไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายหรือทําให้ภาคีที่ออกประกาศน้ันพ้นจากความรับผิดชอบ
ในการเข้าร่วมแผนงาน โครงการ การศึกษาหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ภายใต้บันทึกความเข้าใจฉบับน้ี 



7 
 

8. เรื่อง แถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง ครั้งที่ 19 และแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบการลงทุน
ในภูมิภาค (Regional Investment Framework: RIF) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง เพ่ือให้รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตร ี(นายวราเทพ รัตนากร) ได้ร่วมกับรัฐมนตรขีองประเทศลุ่มแม่นํ้าโขงให้การรับรองแถลงการณ์ร่วมระดับ
รัฐมนตรีฯ โดยไม่มีการลงนามในการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุม่แม่นํ้าโขง ครัง้ที่ 19 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 
  2. เห็นชอบต่อแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบการลงทุนในภูมิภาค เพ่ือให้รฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมน 
(นายวราเทพ รัตนากร) ได้ร่วมกับรัฐมนตรขีองประเทศลุ่มแม่นํ้าโขงให้การรับรองแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบการลงทุนใน
ภูมิภาค โดยไม่มีการลงนามในการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่นํ้าโขง ครั้งที่ 19 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2556 
  3. เห็นชอบให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สามารถปรับปรุงถ้อยคํา
ในการแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีฯ ได้ในกรณีที่ไมใ่ช่การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ ในการหารือในการประชุมระดับ
เจ้าหน้าที่อาวุโส ในวันที ่10 ธันวาคม 2556 โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบอีกคร้ัง 
  
 9. เรื่อง การแก้ไขปัญหายางพาราท้ังระบบ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหณ์เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบผลการดําเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราทั้งระบบ ปี 2557 
  2. อนุมัติงบประมาณที่จะใช้ดําเนินงานตามโครงการแก้ไขปัญหายางพาราระยะสั้นส่วนที่เหลือ จํานวน 
11,248.95 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2557 งบกลางรายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น โดยให้ขอทําความตกลงรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ 
  ทั้งน้ี ให้กรมส่งเสริมการเกษตรดําเนินการตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่คณะกรรมการนโยบายยาง
ธรรมชาติกําหนดไว้ พร้อมทั้งจัดทําคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณตามรายจ่ายจริง และให้ถือว่าคําขอดังกล่าวเป็นคําขอ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมสําเนาส่ง ธ.ก.ส สํานักงานใหญ่
และดําเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรฐัมนตรีที่เก่ียวข้องให้ครบถ้วนด้วย ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ 
  
10. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอ จํานวน 2 ตําแหน่ง ดังน้ี 
  1. นายชัยเลิศ หลิมสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ (นักบริหาร ระดับต้น) ดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูต (นักบริหาร ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนายสมชาย เภาเจริญ ซึ่งเกษียณอายุราชการ 
  2. นายพิชยพันธ์ุ ชาญภูมิดล รองอธิบดีกรมเอเชียตะวันออก (นักบริหาร ระดับต้น) ดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูตระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนายธฤต จรุงวัฒน์ ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการ
ทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
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11. เรื่อง การแต่งต้ังข้าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นางชลิดา โชติยกุล ที่ปรกึษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคล
เช่ียวชาญ) สํานักงาน ก.พ. ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ. 
สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 8 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีสาํนักงาน ก.พ. เสนอ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
  
12. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการคดีพเิศษ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ แทนกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการฯ ชุดปัจจุบันที่จะพ้นวาระ จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังน้ี 1. 
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จลุสิงห์ วสันตสิงห์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงินการธนาคาร 2. นายอุดม มั่งมีดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กฎหมายและการพิจารณาพิพากษาคดี 10. เรื่อง แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคดีพิเศษ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2556 เป็นตันไป 

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


