
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/773                          วันท่ี   6  พฤศจิกายน  2556 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  5 พฤศจิกายน  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 10 เรือ่ง ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการความร่วมมือของรัฐบาล 

ในการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านรถไฟโดยแลกเปลี่ยนกับสนิคา้เกษตรจากประเทศไทย  
(Joint Statement on the Governmental Cooperation Project on the Railway 
Infrastructure Development in Exchange of Agricultural Products from Thailand) 
                   สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีรับทราบร่างแถลงการณ์รว่มว่าด้วยโครงการความร่วมมือ 
ของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านรถไฟโดยแลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรจากประเทศไทย 
 ตามท่ีกระทรวงคมนาคม เสนอ 
                   1. ดําเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรฐับาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยโครงการความร่วมมือของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านรถไฟ 
โดยแลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรจากประเทศไทย ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี 
                             (1) ทั้งสองฝา่ยหารือเพ่ิมเติมเก่ียวกับความร่วมมือในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านรถไฟ เสน้ทางกรุงเทพมหานคร – นครราชสมีา – หนองคาย โดยชาํระค่าใชจ่้ายด้วยข้าว และสินค้าเกษตรอ่ืน 
                             (2) กําหนดให้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปรึกษาหารือร่วมกันเก่ียวกับความร่วมมือดังกล่าว             
บนหลักการ ดังต่อไปน้ี 
                                      (ก) การชําระราคาสําหรับโครงการพ้ืนฐานด้านรถไฟดังกล่าว ร้อยละห้าสิบ 
ชําระเป็นเงิน และอีกร้อยละห้าสิบของมูลคา่โครงการ ชําระด้วยข้าวหรือสินค้าเกษตรอ่ืน  
                                      (ข) การกําหนดราคาข้าวหรือสินค้าเกษตรอ่ืน ให้เป็นไปตามราคาตลาดโลก 
                                      (ค) กําหนดให้สถาบันระหว่างประเทศที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน 
เป็นผู้ประเมินมูลค่าของโครงการ 
                                      (ง) การดําเนินโครงการต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอน 
ตามกฎหมายภายในของทั้งสองฝ่าย 
                             (3) กําหนดให้คณะกรรมการฯ หารือกันในเรื่องของรูปแบบความร่วมมือ มลูค่า และ
กรอบระยะเวลาของโครงการ การชําระราคาด้วยสินค้าเกษตร และการทําสัญญาที่จาํเป็นเพ่ือดําเนินความ
ร่วมมือ ในกรณีที่จําเป็นอาจมีการทําสัญญาระหว่างทั้งสองฝ่ายเพ่ือกําหนดกรอบความร่วมมือด้วย 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
ด้าน... 
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วาระ
เร่ืองที่

ตางประเทศ 10 ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการร่วมมือของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสร้าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พ้ืนฐานด้านรถไฟโดยแลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรจากประเทศไทย
(Joint Statement on the Govermental Cooperation Project on the 
Railway Infrastructure Development in Exchange of Agricultural
Products from Thailand)

แต่งต้ัง 12 หัวข้อท่ี 4 แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 5 พฤศจิกายน 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 
 
http://www.thaigov.go.th                                                      วันที่  5  พฤศจิกายน  2556 
  
  วันน้ี (5 พฤศจิกายน  2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ี  
 จากน้ัน นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                
หิมะทองคํา และร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

 
 กฎหมาย 

  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. …. 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2556 
  3.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ฉบับที่ ..)  
    พ.ศ. …. 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์  
    รวม6 ฉบับ  

 
เศรษฐกิจ – สงัคม 

  5.  เรื่อง   แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม และการขยาย
    ระยะเวลาแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ  
  6.  เรื่อง   การจัดทําแผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อประชาชน 
    ที่เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง  
 

ต่างประเทศ 
 
  7.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างกรอบความตกลงเพ่ือความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับ 
    องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  
  8.  เรื่อง  การลงนามความตกลงด้านการค้าบริการ และความตกลงด้านการลงทุน ภายใต้ 
    กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคม
    ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐอินเดีย  
  9.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาสิงคโปร์ที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรี 
    อาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13  
  10.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการความร่วมมือของรัฐบาลในการพัฒนา 
    โครงสร้างพ้ืนฐานด้านรถไฟโดยแลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรจากประเทศไทย  
    (Joint Statement on the Governmental Cooperation Project on  
    the Railway Infrastructure Development in Exchange of   
    Agricultural Products from Thailand 
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  11.  เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคม
    ระหว่างประเทศ 
 

แต่งต้ัง 
  12.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
  (กระทรวงวัฒนธรรม) 
 2.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 3.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการ 
  กระทรวงมหาดไทย  
 4.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและ 
  สหกรณ์การเกษตร  

 
 

***************************************************** 
 เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรฐัมนตรี 
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 
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 กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. …. 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ                
พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว โดยได้ปรับปรุงรูปแบบของกองทุนพัฒนา
ระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจเป็นกองทุนที่มีสถานะไม่เป็นนิติบุคคลอยู่ในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง               
ซึ่งกระทรวงการคลัง (กค.) พิจารณาแล้วเห็นชอบด้วยและยืนยันให้ดําเนินการต่อไปได้ ตามท่ี สคก. เสนอ 
                   ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. …. ที่ สคก. ตรวจพิจารณา
แล้ว มีรายละเอียด ดังน้ี 
                   1. ชื่อร่าง ร่างพระราชบัญญัติกองทุนพัฒนาระบบสถาบันการเงินเฉพาะกิจ พ.ศ. …. 
                   2. รูปแบบของกองทุน มีสถานะไม่เป็นนิติบุคคลอยู่ในสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
                   3. องค์ประกอบของคณะกรรมการกองทุนฯ  เ พ่ิม เลขา ธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา                
อธิบดีกรมบัญชีกลาง และผู้มีอํานวยการสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย และแก้ไข              
ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง เป็นกรรมการและเลขานุการ 
                   4. หลักเกณฑ์เก่ียวกับรายได้ของกองทุนที่ต้องนําส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แก้ไขปรับปรุงโดยตัด            
ร่างมาตรา 14(3) ออก 
                   5. หลักเกณฑ์การนําส่งเงินเข้ากองทุน กําหนดฐานในการคํานวณเงินนําส่งเข้ากองทุนให้คํานวณ
จากยอดเงินที่ได้รับจากประชาชน  โดยให้เป็นอํานาจของคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีมีอํานาจ
กําหนดรายละเอียดของยอดเงินที่ได้รับจากประชาชนและการคํานวณเงินนําส่งกองทุน 
                   กําหนดอัตราการเรียกเก็บเงินนําส่งให้เป็นอํานาจของรัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ทั้งน้ี ต้องไม่เกินร้อยละหน่ึง ซึ่งอัตราที่กําหนดน้ันจะสอดคล้องกับการจัดเก็บเงินเข้ากองทุน           
ตามกฎหมายว่าด้วยสถาบันคุ้มครองเงินฝากด้วย 
                   6. หลักเกณฑ์การจ่ายเงินกองทุน 
                             1) กรณีเพิ่มทุนสถาบันการเงิน 
                     หากกระทรวงการคลังเห็นสมควรใช้เงินจากกองทุนให้เสนอคณะกรรมการพิจารณาจํานวน
เ งินที่ จะจัดสรรจากกองทุนเ พ่ือการเ พ่ิมทุน  เมื่ อคณะกรรมการพิจารณาจํานวนเ งินที่ จะจัดสรรแล้ ว                
ให้กระทรวงการคลังเสนอความเห็นของคณะกรรมการต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
                             2) กรณีการสนับสนุนการดําเนินโครงการตามมติคณะรัฐมนตรี 
                     กําหนดให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจขอรับการสนับสนุนตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข
ที่คณะกรรมการกําหนด ให้คณะรัฐมนตรีมีอํานาจพิจารณาอนุมัติเงินกองทุนไม่เกินวงเงินที่คณะกรรมการเสนอ              
ซึ่งโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนน้ันต้องเป็นโครงการที่ดําเนินการในภายหลังจากวันที่พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้
บังคับแล้วเท่าน้ัน 
                  7.  หลักเกณฑ์เก่ียวกับการเงินและการบัญชีของกองทุน 
                     กําหนดให้ภายในหน่ึงร้อยย่ีสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี ให้คณะกรรมการเสนองบการเงิน
และรายงานการใช้จ่ายเงินของกองทุนในปีที่ล่วงมาแล้วต่อสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือตรวจสอบรับรอง             
ให้เสนองบการเงินและรายงานการใช้จ่ายเงินที่มีการรับรองแล้วต่อรัฐมนตรี และให้รัฐมนตรีเสนอคณะรัฐมนตรี               
เพ่ือทราบ 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2556 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 
พ.ศ. 2556 (ต้ังแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป) ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ และ
ให้นําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไปได้ 
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                   ทั้งน้ี สลค. เสนอว่า บัดน้ี ใกล้จะถึงกําหนดวันเร่ิมประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ                
สําหรับปี 2556 (วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2556) แล้ว จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุม
สามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2556 ขึ้น เพ่ือให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติต้ังแต่วันที่ 21 ธันวาคม                
พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
  
3. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
                   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ และ                 
ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ 
                   สาระสําคัญของร่างระเบียบฯ  เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. 2556  ดังน้ี  1) ให้ร่างระเบียบน้ีมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป 2) ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) โดยให้เพ่ิมรัฐมนตรี                 
ว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นกรรมการใน กนพ. 
  
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ รวม 6 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
พาณิชย์ (พณ.) ประกอบด้วย 1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. .... 
2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. .... 3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วน
ราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. .... 4. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. .... 5. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
พ.ศ. .... และ 6. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. .... รวม 6 ฉบับที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอร่างกฎกระทรวง              
รวม 6 ฉบับดังกล่าวให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พิจารณาลงนาม และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ....  
    1.1 กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
พาณิชย์ พ.ศ. 2553, (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556  
    1.2 กําหนดให้สํานักงานปลัดกระทรวง พณ. มีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนายุทธศาสตร์และ
แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการท่ัวไปของกระทรวง               
เพ่ือบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
   1.3 กําหนดให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง พณ. ออกเป็นราชการบริหาร
ส่วนกลาง ประกอบด้วย 1 สํานัก 1 สถาบัน 5 กอง 1 ศูนย์ 1 สํานักงาน และส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค               
คือ สํานักงานพาณิชย์จังหวัด โดยให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
   1.4 กําหนดให้มีกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และ             
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และวันที่ 24 กรกฎาคม 2555 
รับผิดชอบงานข้ึนตรงต่อปลัดกระทรวง และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
  2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ....  
   2.1 กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวง
พาณิชย์ พ.ศ. 2545   
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   2.2 กําหนดให้กรมการค้าต่างประเทศมีภารกิจเก่ียวกับการบริหารการค้าระหว่างประเทศ 
โดยการกํากับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือส่งเสริม ปกป้อง รักษาผลประโยชน์ทางการค้า
และบริหารการส่งออกและนําเข้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
   2.3 กําหนดให้แบ่งส่วนราชการกรมการค้าต่างประเทศ ประกอบด้วย 1 สํานัก 10 กอง             
1 ศูนย์ 1 สํานักงาน โดยให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
   2.4 กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบงานข้ึนตรง
ต่ออธิบดี และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
  3. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์    
พ.ศ. ....  
    3.1 กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2553  
    3.2 กําหนดให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีภารกิจเก่ียวกับการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเสนอแนะนโยบาย กําหนดท่าทีและกลยุทธ์ และเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เพ่ือดํารงไว้และให้ได้มา
ซึ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสูงสุดของประเทศ และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
   3.3 กําหนดให้แบ่งส่วนราชการกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 2 สํานัก  
4 กอง 1 ศูนย์ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
   3.4 กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบงานข้ึน            
ตรงต่ออธิบดี และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
   4. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ....  
   4.1 กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
พ.ศ. 2555  
   4.2 กําหนดให้กรมการค้าภายในมีภารกิจเก่ียวกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพการค้า
ภายในประเทศ โดยกํากับดูแล ส่งเสริม และพัฒนาการค้าภายในประเทศให้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ                
มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในระบบการค้าเสรี และผู้บริโภคได้รับการพิทักษ์ประโยชน์ และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ี
กําหนด  
   4.3 กําหนดให้แบ่งส่วนราชการกรมการค้าภายใน ประกอบด้วย 5 สํานัก 1 สํานักงาน               
4 กอง โดยให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
   4.4 กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบงาน               
ขึ้นตรงต่ออธิบดี และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
  5. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ....   
   5.1 กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ พ.ศ. 2555  
   5.2 กําหนดให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีภารกิจเก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจการค้าและบริการ 
โดยส่งเสริมและพัฒนาการประกอบธุรกิจของประเทศให้มีศักยภาพ มีการบริหารจัดการที่เป็นระบบและสอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล รวมทั้งส่งเสริมบทบาทสถาบันการค้าเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจต้ังแต่ระดับชุมชนถึงระดับประเทศ 
และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
   5.3 กําหนดให้แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประกอบด้วย 1 สํานัก 7 กอง               
1 ศูนย์ 1 สํานักงาน โดยให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
   5.4 กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบงาน              
ขึ้นตรงต่ออธิบดี และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
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  6. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. ....  
   6.1 กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวง
พาณิชย์ พ.ศ. 2553  
   6.2 กําหนดให้กรมทรัพย์สินทางปัญญามีภารกิจเก่ียวกับการส่งเสริมให้เกิดการสร้างสรรค์
และใช้ประโยชน์ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์ รวมท้ังให้ความคุ้มครองและปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ และให้มีอํานาจหน้าที่
ตามท่ีกําหนด  
   6.3 กําหนดให้แบ่งส่วนราชการกรมทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วย 6 สํานัก 2 กอง 
โดยให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
   6.4 กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบงาน             
ขึ้นตรงต่ออธิบดี และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  

 
เศรษฐกิจ – สงัคม 

5. เรื่อง  แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม และการขยายระยะเวลาแผนแม่บท
ป้องกันและบรรเทาภัยจากคล่ืนสนึามิ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.)  
เสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม เพ่ือใช้เป็น 
แผนกลยุทธ์เชิงรุกที่ใช้ในการบริหารจัดการลดความสูญเสียและลดผลกระทบจากภัยแผ่นดินไหวและอาคารถล่มและ
เป็นแผนสนับสนุนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 

2. อนุมัติให้ขยายระยะเวลาแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ จาก  
พ.ศ. 2552-2556  เป็น พ.ศ. 2558-2562  

3. ให้กระทรวง กรม องค์กร และหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ถือปฏิบัติตามแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหว
และอาคารถล่ม และแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากคลื่นสึนามิ    
  สาระสําคัญของแผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม ประกอบด้วย  
ยุทธศาสตร์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากแผ่นดินไหวและอาคารถล่ม  ครอบคลุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน
ของวัฎจักรการบริหารจัดการสาธารณภัย ตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ  พ.ศ. 2553-2557 
คือ ต้ังแต่การป้องกันและลดผลกระทบ (Prevention and Mitigation)  การเตรียมความพร้อม (Prepareness)           
ซึ่งอยู่ในช่วงก่อนเกิดภัย ควบคู่ไปกับการจัดการในภาวะฉุกเฉิน  (Emergency Response)  ซึ่งอยู่ในช่วงระหว่าง            
เกิดภัย  และการฟ้ืนฟูบูรณะ (Rehabilitation and Reconstruction)  ซึ่งอยู่ในช่วงหลังเกิดภัย โดยให้ความสําคัญ
กับการมีส่วนร่วมของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและภาคเอกชนตามหลักการที่สําคัญ คือ เน้นการป้องกัน เน้นการ            
มีส่วนร่วมและสร้างระบบเครือข่าย   เน้นความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ เน้นระบบการสื่อสาร                 
ที่มีประสิทธิภาพ  เน้นมาตรการด้านสาธารณสุข  เน้นการฟ้ืนฟูความเสียหายทางเศรษฐกิจ  และเน้นการเรียนรู้            
จากบทเรียน (Lesson Learnt)  
 
 
 
 
 



 7 

6. เรื่อง  การจัดทําแผนเผชิญเหตุการณป์้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อประชาชนทีเ่กิดจากไฟฟ้าดับ               
บริเวณกว้าง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างแผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อประชาชน
ที่เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง  ตามมติคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2556 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  
  สาระสําคัญของร่างแผนเผชิญเหตุการณ์ป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อประชาชนที่               
เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง มีรายละเอียดสรุปได้ดังน้ี  

1. วัตถุประสงค์ 
1.1 เพ่ือป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อประชาชนที่เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้าง                 

ได้อย่างเร่งด่วนและทันต่อสถานการณ์ 
1.2 เพ่ือมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากย่ิงช้ึน  
1.3 เพ่ือให้การช่วยเหลือ การประสานงาน และการประชาสัมพันธ์ ต่อประชาชนและสื่อมวลชน 

เป็นไปอย่างรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์  ตลอดจนการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาทุกระดับ  
1.4 เพ่ือให้การบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน  ในการป้องกันอันตรายและลดผลกระทบต่อ 

ประชาชน ที่เกิดจากไฟฟ้าดับบริเวณกว้างเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
2. องค์กรปฏิบัติ   

2.1 หน่วยงานหลักด้านไฟฟ้าที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
(กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) กระทรวงพลังงาน (พน.)  

3.2  หน่วยงานหลักในการเผชิญเหตุและหน่วยงานสนับสนุนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย 
กระทรวงมหาดไทย (มท.)  กระทรวงกลาโหม (กห.)  กระทรวงคมนาคม (คค.)  กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.)  
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.)  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  กรมประชาสัมพันธ์  สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ (ตช.)  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง    
  3. ขั้นตอนการปฏิบัติ   ประกอบด้วย  

1) ขั้นเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ไฟฟ้าดับ  
2) ขั้นปฏิบัติการในภาวะฉกุเฉิน   ให้ปฏิบัติการในระยะ 1-15 นาทีแรก , ระยะ 15-30  

นาที , ระยะ 30 นาที ถึง 1 ช่ัวโมงขึ้นไป   รวมท้ังการยุติสถานการณ์ และขั้นปฏิบัติการหลังเกิดไฟฟ้าดับ                 
บริเวณกว้าง   
 

ต่างประเทศ 
 
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อร่างกรอบความตกลงเพื่อความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่างกรอบความตกลงเพ่ือความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับองค์การการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) และภาคผนวก และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไข                 
ร่างเอกสารที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ กต. ดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
   2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนลงนามในร่างกรอบความตกลงเพ่ือความร่วมมือระหว่าง
อาเซียนกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)  
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  3. อนุมัติให้ กต. แจ้งเรื่องการให้ความเห็นชอบของไทยต่อสํานักเลขาธิการอาเซียน โดยดําเนินการ
ผ่านคณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาร์กาตา  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กต. รายงานว่า  
  1. เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ยูเนสโกได้เสนอจัดทํากรอบความตกลงเพ่ือความร่วมมือระหว่าง
อาเซียนกับองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เพ่ือทดแทนความตกลงฉบับ
เดิมระหว่างอาเซียนกับยูเนสโกท่ีลงนามเมื่อปี 2541 รวมทั้งได้เสนอร่างกรอบความตกลงเพ่ือความร่วมมือระหว่าง
อาเซียนกับยูเนสโก (Draft Framework Agreement for Cooperation between ASEAN and UNESCO) และ
ภาคผนวก ให้อาเซียนพิจารณาผ่านสํานักเลขาธิการอาเซียน  
   2. สํานักเลขาธิการอาเซียนได้หารือกับองค์กรรายสาขาของอาเซียนเก่ียวกับร่างกรอบความตกลง
ดังกล่าว และภาคผนวกอย่างต่อเน่ือง และเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2556 คณะกรรมการผู้แทนถาวรประจําอาเซียน ณ 
กรุงจาการ์ตา ได้ให้ความเห็นชอบต่อร่างกรอบความตกลงดังกล่าวแล้ว  
  3. ร่างกรอบความตกลงฯ เป็นเอกสารระบุความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับยูเนสโกเป็นเวลา 5 ปี 
(ค.ศ. 2014-2018) โดยเน้นความร่วมมือในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษา วัฒนธรรม การสื่อสารและสารสนเทศ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมและมนุษยศาสตร์ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และความย่ังยืนของสิ่งแวดล้อม  
  4. ร่างกรอบความตกลงฯ จะมีผลใช้บังคับในวันที่ลงนาม โดยมีผลบังคับใช้เป็นเวลา 5 ปี ทั้งน้ี 
กรอบความร่วมมือฉบับน้ี จะไม่มีผลผูกพันทางกฎหมายต่อรัฐสมาชิกอาเซียนตามท่ีระบุในข้อ 23 ของร่างกรอบความ
ตกลงฯ  
  5. การลงนามในร่างกรอบความตกลงฯ จะเป็นการแสดงความมุ่งมั่นและความพร้อมของไทยในการ
สนับสนุนการดําเนินงานต่าง ๆ ในกรอบอาเซียนรวมทั้งกระชับความสัมพันธ์กับยูเนสโก เพ่ือช่วยสนับสนุนประชาคม
อาเซียน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในมิติด้านสังคมและวัฒนธรรม รวมท้ังการจัดทําวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี 2558               
ซึ่งเน้นการพัฒนาที่ย่ังยืนโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
   6. ร่างกรอบความตกลงฯ เป็นการจัดทําความตกลงระหว่างยูเนสโกกับอาเซียน ในฐานะที่เป็น
องค์การระหว่างประเทศ ไม่ใช่สนธิสัญญาระหว่างไทยกับยูเนสโก และไม่มีประเด็นพิจารณาเกี่ยวกับหนังสือสัญญา
ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
 
8. เรื่อง การลงนามความตกลงด้านการค้าบริการ และความตกลงด้านการลงทุน ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐ
อินเดีย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบและอนุมัติการลงนาม ความตกลงด้านการค้าบริการ และความตกลงด้านการลงทุน 
ภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้กับสาธารณรัฐอินเดีย ก่อนนําเสนอความตกลงทั้ง 2 ฉบับ เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามมาตรา 
190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพ่ือให้ความเห็นชอบเพ่ือผูกพันไทยต่อไป  
  2. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ได้รับ
มอบหมายอ่ืน เป็นผู้ลงนามความตกลงทั้ง 2 ฉบับ ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคําที่มิใช่สาระสําคัญ
ในความตกลงฯ มอบให้ผู้ลงนามเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี  
  3. ให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full powers) ให้รัฐมนตรีว่า             
การกระทรวงพาณิชย์ หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ได้รับมอบหมายอ่ืนลงนามความตกลง                 
ทั้ง 2 ฉบับ  
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  4. เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบตามข้อ 1. แล้ว ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินกระบวนการ
ภายในประเทศเพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามความตกลงทั้ง 2 ฉบับ และให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือแจ้ง
เลขาธิการอาเซียนว่าประเทศไทยได้ดําเนินการตามกระบวนการภายในเสร็จสิ้นแล้ว เพ่ือให้ความตกลงทั้ง 2 ฉบับมี
ผลใช้บังคับ  
 
9. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างปฏิญญาสิงคโปร์ที่จะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอดังน้ี  
  1 .  เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาสิงคโปร์ซึ่ งจะมีการรับรองในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน                 
ด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 13  
   2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้แทนที่ได้รับ
มอบหมายร่วมรับรองเอกสารในข้อ 1 ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสาระสําคัญ และที่ ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้ ทก . ดําเนินการได้โดยไม่ ต้องนําเสนอ                 
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง  
  สาระสําคัญของร่างปฏิญญาสิงคโปร์  
  1. ร่างปฏิญญาสิงคโปร์มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในการเน้นยํ้าการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร รวมถึงการดําเนินการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT 
Masterplan 2015) และการพัฒนาแผนแม่บทฯ ในระยะต่อไป  
   2. สาระสําคัญของร่างปฏิญญาสิงคโปร์จะครอบคลุมการส่งเสริมนวัตกรรมและการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางสารสนเทศของอาเซียน  ความร่วมมือเพ่ือขยายการประสานงานการจัดสรรคล่ืนความถ่ีภายในอาเซียน 
ส่งเสริมการพัฒนาการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเพ่ือสร้างศักยภาพประชาชน
อาเซียนและลดความเหลื่อมล้ํา ส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือลดค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ข้ามพรมแดน การพัฒนาทุน
มนุษย์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างแรงงานด้านไอซีทใีนอาเซียนอย่างมีศักยภาพ สนับสนุนความสามารถในการใช้ไอซีทีของ
ผู้สูงอายุและคนพิการ สร้างความมั่นคงและปลอดภัยบนโครงข่ายและโครงสร้างพ้ืนฐานทางสารสนเทศ ส่งเสริมความ
ร่วมมือการเช่ือมโยงเคเบิลใต้นํ้าในระดับภูมิภาคและระดับโลก ส่งเสริมความร่วมมือกับคู่เจรจาอาเซียนและองค์การ
ระหว่างประเทศ และให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน ภายหลัง              
ปี 2558  
 
10.  เรื่อง ร่างแถลงการณ์รว่มว่าด้วยโครงการความร่วมมือของรัฐบาลในการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานด้านรถไฟ
โดยแลกเปลี่ยนกับสนิคา้เกษตรจากประเทศไทย (Joint Statement on the Governmental Cooperation 
Project on the Railway Infrastructure Development in Exchange of Agricultural Products from 
Thailand 
                   คณะรัฐมนตรีรับทราบร่างแถลงการณ์ร่วมว่าด้วยโครงการความร่วมมือของรัฐบาลในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านรถไฟโดยแลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรจากประเทศไทย (Joint Statement on the 
Governmental Cooperation Project on the Railway Infrastructure Development in Exchange of 
Agricultural Products from Thailand ตามท่ีกระทรวงคมนาคม เสนอ 
                   1. ร่างแถลงการณ์ร่วมฉบับน้ี เป็นการดําเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยโครงการความร่วมมือของรัฐบาลในการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านรถไฟโดยแลกเปลี่ยนกับสินค้าเกษตรจากประเทศไทย ซึ่งมสีาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี 
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                             (1) ทั้งสองฝ่ายหารือเพ่ิมเติมเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
รถไฟ เส้นทางกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา – หนองคาย โดยชําระค่าใช้จ่ายด้วยข้าว และสินค้าเกษตรอ่ืน 
                             (2) กําหนดให้ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะปรึกษาหารือร่วมกันเก่ียวกับความร่วมมือดังกล่าว             
บนหลักการ ดังต่อไปน้ี 
                                      (ก) การชําระราคาสําหรับโครงการพ้ืนฐานด้านรถไฟดังกล่าว ร้อยละห้าสิบ ชําระเป็น
เงิน และอีกร้อยละห้าสิบของมูลค่าโครงการ ชําระด้วยข้าวหรือสินค้าเกษตรอ่ืน ซึ่งจะต้องเป็นส่วนที่เพ่ิมเติมขึ้นจาก
ปริมาณข้าวหรือสินค้าเกษตรอ่ืนที่รับซื้ออยู่ในปัจจุบัน 
                                      (ข) การกําหนดราคาข้าวหรือสินค้าเกษตรอ่ืน ให้เป็นไปตามราคาตลาดโลก 
                                      (ค) กําหนดให้สถาบันระหว่างประเทศที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันเป็นผู้ประเมิน
มูลค่าของโครงการ 
                                      (ง) การดําเนินโครงการต้องเป็นไปตามกรอบระยะเวลาและขั้นตอนตามกฎหมาย
ภายในของทั้งสองฝ่าย 
                             (3) กําหนดให้คณะกรรมการบริหารร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทยและจีนซึ่ง
จัดต้ังขึ้นภายใต้บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการพัฒนาความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ลงนาม ณ กรุงปักก่ิง วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2555 หารือกันในเรื่องของรูปแบบ
ความร่วมมือ มูลค่า และกรอบระยะเวลาของโครงการ การชําระราคาด้วยสินค้าเกษตร และการทําสัญญาที่จําเป็น
เพ่ือดําเนินความร่วมมือ ในกรณีที่จําเป็นอาจมีการทําสัญญาระหว่างทั้งสองฝ่ายเพ่ือกําหนดกรอบความร่วมมือด้วย 
 
11. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิกของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
                   คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติและเห็นชอบ ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) 
เสนอ ดังน้ี 
                   1. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงวงเงินในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําเอเชียและแปซิฟิกของ
สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ จาก 54,200,000 บาท เปน็76,082,420 บาท โดย ทก. จะบรหิารจัดการ
ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
                   2. เห็นชอบร่างเอกสารวิสัยทัศน์ผู้นํา (Leadders’ Vision) และร่างแถลงการณ์ที่ประชุมสุดยอดผู้นํา 
(Summit Communique) ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารทั้ง 2 ฉบับ เพ่ือให้สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์และนโยบายของฝ่ายไทยและมิใช่การแก้ไขในสาระสําคัญ ให้ ทก. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพ่ือพิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 
                   สาระสําคัญของเอกสารทัง้ 2 ฉบับดังกล่าวมีดังนี ้
                   1. ร่างวิสัยทศันผ์ู้นาํ (Leaders’ Vision) เป็นเอกสารวิสัยทัศน์ผู้นําจะระบุถึง การรับรู้สภาพ
ปัจจุบันและแนวโน้มในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ซึ่งมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วโดยมีเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ อย่างไรก็ตาม ยังคงมี
ความแตกต่างและช่องว่างระหว่างประเทศท่ีมีรายได้สูงและประเทศที่มคีวามก้าวหน้าสูงของภูมิภาคในด้านหน่ึง และ
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) ประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล (LLDCs) และประเทศกําลังพัฒนาที่เป็นเกาะขนาด
เล็ก (SIDCs) ในอีกด้านหน่ึง จึงเป็นความท้าทายซึ่งไม่เพียงแต่กระตุ้นการเติบโตของภาค ICT ที่มีพลังและมีพลวัตของ
ภูมิภาค แต่ยังรวมไปถึงการทํางานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้สว่นเสียทั้งหมด เพ่ือขยายประโยชน์ของ ICT ไปอย่างทั่วถึง 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาชนนับล้านคนในภูมิภาคท่ีมีความเป็นอยู่ที่ยากจนและมีความต้องการพิเศษ นอกจากน้ี 
เอกสารวิสัยทัศน์ยังระบุถึงการตระหนักรู้ถึงความสําคัญของการใช้ประโยชน์จากโอกาสอันมากมายสาํหรับการพัฒนา
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โครงสร้างพ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้ที่สร้างสรรค์ เพ่ือเปลี่ยนชีวิตของประชาชนไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งจะเกิดควบคู่ไป
กับการมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จตามวิสัยทัศน์ “Smartly DIGITAL” ภายในปี ค.ศ. 2020 
                   2. ร่างแถลงการณ์ที่ประชุมสุดยอดผูน้ํา (Summit Communique') เป็นเอกสารร่างแถลงการณ์
ที่ประชุมสุดยอดผู้นําฯ จะเน้นยํ้าประเด็นสําคัญของวิสัยทัศน์ผู้นําและการกําหนดประเด็นเร่งด่วนที่ประเทศใน
ภูมิภาคฯ ต้องเร่งดําเนินการเพ่ือให้วิสัยทัศน์ผู้นําสัมฤทธ์ิผล ได้แก่ 
                             2.1 การลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                             2.2 การกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
สร้างสรรค์ 
                             2.3 การสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือที่ชาญฉลาดระหว่างภาครัฐและเอกชน 
                             2.4 การพัฒนาที่ย่ังยืนโดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
                             2.5 การผนวกรวมประชาชนทุกกลุ่มเข้าไว้ในสังคมดิจิทัล 
                             2.6 การบรรลุเป้าหมายแห่งการรู้สารสนเทศดิจิทัลและการสร้างความสามารถของมนุษย์และ
องค์กร 
 

แต่งต้ัง 
12. เรื่อง แต่งต้ัง 
 
  1. การแต่งต้ังข้าราชการใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ไปดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) 
กรมการศาสนา ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  2. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ประเภท
บริหาร ระดับสูง ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  
  1. แต่งต้ังนายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส ์ราชอาณาจักรเบลเยียม สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูต หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจําสหภาพยุโรป เพ่ิมอีกตําแหน่งหน่ึง  
   2. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) 
เพ่ิมเติม จํานวน 5 ตําแหน่ง และผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (นักบริหาร 
ระดับสูง) จํานวน 1 ตําแหน่ง ดังน้ี  
    2.1 นายอิศร ปกมนตรี เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง (นักบริหารการทูต ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนางบุษยา มาทแลง็ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงมาดริด ราชอาณาจักรสเปน สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  
   2.2 นายจักรกฤษณ์ ศรีวล ีรองอธิบดีกรมสารนิเทศ (นักบริหาร ระดับต้น) ดํารงตําแหน่ง
เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทน    
นายอิศร ปกมนตรี 
   2.3 นายคมกรชิ วรคามิน กงสุลใหญ่ (นักบริหารการทูต ระดับต้น) สถานกงสุลใหญ่ ณ 
นครแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหาร
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การทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ ประเทศโรมาเนีย สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
สืบแทนนางสาวทัศนาวดี เมี้ยนเจริญ ซึ่งเกษียณอายุราชการ  
   2.4 นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต      
(นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนายอนุสนธ์ิ ชินวรรโณ ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ลาออกจากราชการ มีผลต้ังแต่
วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไป  
   2.5 นายพิรุณ ลายสมิต ผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ 
(นักบริหาร ระดับสูง) ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา 
รัฐกาตาร์ สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ สืบแทนนายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์  
   2.6 นางสาวสชุาดา ไทยบรรเทา รองผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา
ระหว่างประเทศ (นักบริหาร ระดับต้น) ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (นักบริหาร ระดับสูง) สืบแทนนายพิรุณ ลายสมิต  
  ทั้งน้ี การแต่งต้ังในข้อ 1 และข้อ 2.1-2.3 ให้มีผลต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง และ
การแต่งต้ังในข้อ 2.4-2.6 ใหม้ีผลต้ังแต่วันที ่1 มกราคม 2557 ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็น
ต้นไป  
 
  3. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่งทีป่รึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติใหผู้้ช่วยศาสตราจารย์ประแสง มงคลศิริ ออกจากตําแหน่งที่ปรึกษา
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์) และ
แต่งต้ังให้นายสุวัฐน์ ตันติพัฐน์ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์) ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  
 

4. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แทนกรรมการอ่ืนเดิมที่ขอลาออก และที่พ้นจากตําแหน่งเน่ืองจากอายุครบ 65 ปี
บริบูรณ์ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 1. นายคณิต แพทย์สมาน เป็นกรรมการอ่ืนแทนนายยรรยง 
พวงราช ที่ขอลาออก 2. นายภัทรลาภ ทวีวงศ์ ณ อยุธยา เป็นกรรมการอื่นแทนนายวศิน ธีรเวชญาณ ที่พ้นจาก
ตําแหน่งเน่ืองจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ ์ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2556 เป็นต้นไป โดยให้ผูท้ี่ได้รับแต่งต้ัง
ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
 

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


