
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/792                          วันท่ี   24  ตุลาคม  2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  22  ตุลาคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 
 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 7 เรื่อง  การติดตามงานตามนโยบายเรง่ด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ   

ประจําเดือนสงิหาคม 2556 
  สาระสําคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รฐัมนตรปีระจําสาํนักนายกรัฐมนตร ี 
รายงานผลการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล ด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือนสิงหาคม 2556   
  สาระสําคญัของผลการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ โดยมีรายละเอียด 
ที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี  
 หัวข้อที่ 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพ่ิมกําลังซื้อภายในประเทศ 
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค  ได้มีการดําเนินการ ดังน้ี 
           2.1 พักหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย เห็นชอบโครงการและ
อนุมัติกรอบวงเงินสําหรับโครงการพักหน้ีให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหรือเกษตรกร  3,684.71 ล้านบาท 
 หัวข้อที่ 4. ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้ดําเนินการ ดังน้ี 
      4.1 โครงการบัตรเครดิตเกษตรกร ได้อนุมัติแล้ว 4,140,089 บัตร จัดส่ง 
ผลิตบัตรจํานวน 4,134,989 ราย วงเงินอนุมัติ 63,381 ลา้นบาท 
            4.2 ขึน้ทะเบียนเกษตรกรในพืชสําคัญ 3 ชนิด ดังน้ี 
    (1) ข้าวนาปี 55/56  ณ วันที ่15 สิงหาคม 2556 ครั้งที ่1 มเีกษตรกร 
ขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองแล้ว จํานวน 3.49 ล้านครัวเรือน ครั้งที่ 2 มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผา่นการ
รับรองแล้ว จํานวน 643,088 ครัวเรือน 
     (2) มันสําปะหลัง ปี 55/56 มีเกษตรกรขึน้ทะเบียนและผ่านการรับรองแล้ว 
จํานวน 473,852 ครัวเรือน 
       (3) ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ ปี 55/56 มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผ่านการรับรองแล้ว 
จํานวน 220,216 ครัวเรือน 
       4.3 โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/2556 โดย 
    (1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มสีหกรณ์เขา้ร่วมโครงการจํานํา
ข้าวเปลือกนาปี รวม 226 สหกรณ์ จากสมาชกิ 351,561 ราย ปรมิาณข้าวเปลือกรวม 1,744,260.601 ตัน 
และองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรรับจํานําแลว้  3.702 ล้านตัน มูลค่า 58,396.781 ล้านบาท จํานวนเกษตรกร 
495,951 ราย จํานวนโรงสี 270 แห่ง 
 

(2) กระทรวง... 
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    (2) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ผลการดําเนินการ  
     1)  รอบที่ 1 มีโรงสีสมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน 898 โรง มีเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ จํานวน 2,231,307 ราย ปรมิาณรับจํานํารวมทั้งสิ้น 14,540,808 ตัน ธ.ก.ส.  ได้จ่ายเงินให้
เกษตรกรแล้วเป็นเงิน 234,185.013 ล้านบาท 
     2) รอบที่ 2 มีโรงสีสมัครเข้ารว่มโครงการ จํานวน 688 โรง มีเกษตรกร
เข้าร่วมโครงการ จํานวน 787,237 ราย ปรมิาณรับจํานํารวมทั้งสิ้น 6,845,773 ตัน ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงิน 
ให้เกษตรกรแล้ว เป็นเงิน 93,488.018 ล้านบาท 
     ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอเป็น
ค่าใช้จ่าย ทําให้องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการตามสัญญาได้  
        4.4 โครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพร้าว ปี 2555 ดําเนินการรับซื้อ  
ใน 8 จังหวัด จาํนวน 9,000 ตัน โดยชดเชยราคากิโลกรัมละ 6 บาท และช่วยค่าขนส่ง ขณะน้ีได้รับซื้อแล้ว 
8,605.38 ตัน คิดเป็นร้อยละ 95.62 ขณะน้ีมี 7 จังหวัดแจ้งปิดโครงการแล้ว และจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ยังปิดโครงการไม่ได้เน่ืองจากปัญหาการรอ้งเรียน 
         4.5 โครงการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา โดยได้รับซื้อ จํานวน 213,118.85 ตัน 
มูลค่า 21,088.32 ล้านบาท ปริมาณยางแปรรูปนําเข้าสู่กระบวนการผลิตและผลิตเสร็จ และจัดเก็บเข้าโกดัง 
จํานวน 193,212.445 ตัน มีเงินสดคงเหลือในบัญชีของโครงการฯ จํานวน 185.648 ล้านบาท ยังคงเป็นหน้ี  
ธ.ก.ส. จํานวน 22,000 ล้านบาท เน่ืองจากโครงการยังไม่มีการจําหน่ายยาง 
        4.6 การเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยพิบัติด้าน
การเกษตร ในกรณีฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย และศัตรูพืชระบาด 
         4.7 การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร  
           4.8 การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนท่ีเป็นลูกหน้ีกองทุนหมุนเวียน 
เพ่ือการกู้ยืมแก่เกษตรและผูย้ากจนที่มีปัญหาด้านหน้ีสินและที่ดิน ให้สามารถไถ่ถอนหรือซื้อที่ดินคนื  
จํานวน 690 ราย    
          4.9 โครงการแทรกแซงตลาดมันสาํปะหลัง ปี 2555/56 มีผูส้มัคร 
เข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 719 ราย เปิดจุดรับฝากแล้ว 678 จุด ปริมาณรับจํานํารวมทั้งสิ้น 9.990 ล้านตัน  
ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้วเป็นเงิน 26,877.092 ล้านบาท  
          4.10 มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 รวมวงเงิน 
1,907.25 ล้านบาท ซึ่งจะได้ดําเนินการแทรกแซงรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดความช้ืน 14.5% ในราคา
กิโลกรัมละ 9.00 บาท 
          4.11 พณ. ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบการรับจํานําสินค้าเกษตร   
โดยสุม่ตรวจสอบโรงส ีตลาดกลาง โกดังกลางและเกษตรกร พบการกระทําความผิดจํานวน 3,249 ราย 
                 4.12 การแก้ไขราคาสินค้าเกษตร 
     (1) ผักและผลไม ้ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจกับร้านค้าปลีก 
ค้าส่งสมัยใหม่ รวม 6 ครั้ง เพ่ือขอความร่วมมือให้ช่วยรับซื้อผักและผลไม้    
       (2) สุกร ได้มีการเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายให้แก่เกษตรกรเพ่ิมจาก
ช่องทางปกติ แยกเป็นเน้ือสุกรจํานวน 216,774 กก.  
       (3) ไข่ไก่ สามารถระบายไข่ไก่ได้ จํานวน 8.49 ล้านฟอง และได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการกํากับดูแลราคาไข่ไก่ รวมถึงขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้ตรึงราคาไม่เกินฟองละ 3.30 บาท 
 
 

(4) หอมแดง... 
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       (4) หอมแดง (ฤดูแล้ง) จังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการ จํานวน 22.66 ล้านบาท โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องซื้อหอมแดงจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 
ในจังหวัดเชียงใหม่ ในราคา กก.ละ 17.00 บาท ปริมาณเป้าหมาย 11,000 ตัน    
       (5) พริก จัดประชุมหารือผู้ประกอบการแปรรูปซอสพริกและน้ําพริก 
เพ่ือขอความร่วมมือในการรบัซื้อพริกในราคาที่เหมาะสม ให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพริก   
       (6) ปาลม์นํ้ามัน รอบที่ 1 ได้จัดสรรเงินให้องค์การคลังสินค้า รับซื้อ 
นํ้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม เป้าหมาย 100,000 ตัน ในราคา กก.ละ 25 บาท ทําให้ระดับราคา
ผลปาล์มสูงขึ้นจากช่วงก่อนเริ่มโครงการเฉลีย่กก.ละ 3.53 บาท เป็น กก.ละ 4 – 4.20 บาท รอบที่ 2  
มีโรงงานสกัดฯ ได้รับจัดสรรให้ อคส. 45 ราย จํานวน 53,481 ตัน โดยได้รับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร
จํานวน 1,650.90 ตัน 
 หัวข้อที่ 5. ข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คอื ควรให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งรัดการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการ กําหนดพ้ืนที่เหมาะสม (Zoning) สําหรับ
สินค้าเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดล้นตลาด  
ซึ่งส่งผลให้ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 10 เรือ่ง ขอจัดสรรงบประมาณคา่ใช้จ่ายในการขายขา้วสารที่ใช้ไปในโครงการ 
ตามนโยบายของรัฐบาล 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติในหลักการให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขายข้าวสาร เพ่ือคืนเงินให้กับกระทรวงพาณิชย์ที่ได้อนุมัติ
ข้าวสารไปจัดทําข้าวสารบริจาค ข้าวสารธงฟ้า และข้าวสารจําหน่ายให้องค์กรของรัฐ ประมาณ 7,100 ล้านบาท 
โดยให้กรมการค้าต่างประเทศ ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ  ต่อไป และมอบหมาย
คณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจํานําข้าวเปลือก นําไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปิดบัญชีโครงการ
รับจํานําข้าวต่อไป 

2. มอบหมายฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ องค์การคลังสินค้า  
องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร และกรมการคา้ต่างประเทศร่วมกันจัดทํารายละเอียดข้อมูลที่จะขอรับการจัดสรร
งบประมาณ และจัดส่งให้กรมการค้าต่างประเทศ เพ่ือจัดส่งให้ สงป. จัดสรรเงินคืนต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 16 เรือ่ง  รายงานผลการประชุมระดับผูน้ําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia–Pacific Water Summit : 2nd APWS)  และขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจําเปน็ 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอด
ประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุม 2nd APWS เสนอดังน้ี  

1. รับทราบผลการประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที ่2 (The 2nd 
Asia Pacific Water Summit : 2nd APWS)   

 
 

2. อนุมัติ... 
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  2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 12,619,975 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมระดับผู้นํา
ด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย –แปซิฟิก ครั้งที่ 2  
  สาระสําคัญของเรื่อง  

1. การประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 จัดขึ้นระหว่างวันที่  
14-20 พฤษภาคม 2556 ณ ศนูย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา 
จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อหลัก “ภาวะผู้นําและพันธะผูกพันเพ่ือความมั่นคงด้านนํ้าและการเผชิญภัยพิบัติ
ด้านนํ้า  (Water Security and Water – related Disaster Challenges : Leadership and 
Commitment)”  

2. ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวนทั้งสิ้น 1,500 คน ประกอบด้วย ระดับผู้นําประเทศ 10 ประเทศ  
และจากองค์การสหประชาชาติ ประธานสมัชชาสหประชาชาติ  และระดับผู้แทนประเทศ 27 ประเทศ  

3. ผลจากการประชุม ได้แก่ ปฏิญญาเชียงใหม่ ส่งเสริมการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการ 
ผลักดันให้มีการนําเรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่ภาวะการพัฒนาของสหประชาชาติหลังปี 2015  
อันจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้นํ้าและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านนํ้า 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านแต่งตั้ง 
หัวข้อที่ 3 แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสาํนักงาน 

พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
จํานวน 5 คน ตามท่ีรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ดังน้ี 1. นายอภิสิทธ์ิ วีระสกุลวงศ์ 
ประธานกรรมการ 2. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านประวัติศาสตร์เก่ียวกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์) 3. นายโชคดี ปรโลกานนท์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ด้านการเกษตร) 4. นายอมร ชุติมาวงศ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารจัดการ) 5. นายปรีชา อุยตระกูล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษา
วิจัย การจัดกระบวนการเรียนรู้และการประสานงานเครือข่าย)  
  หมายเหตุ : กรรมการลําดับที่ 2-5  ได้รับการแต่งต้ังเป็นวาระที่ 2 (รวมการแต่งต้ังครั้งน้ีด้วย)  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

หัวข้อที่ 6 คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556    
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบคาํสั่งฯเร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลมิพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556  
  ดังนั้น  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานฯ โดยมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ คือ     
  1. องค์ประกอบ ประกอบด้วย  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการ ของ
คณะกรรมการจัดงานฯ 
  2. อํานาจและหน้าที่ 
       2.1  กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานฯ 
 

2.2 พิจารณา... 
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วาระ
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ - สังคม 7 การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือนสิงหาคม 2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10 ขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายข้าวสารท่ีใช้ไปในโครงการตามนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ของรัฐบาล

ตางประเทศ 16 รายงานผลการประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ครั้งท่ี 2 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

10 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) และขออนุมัติงบประมาณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย

เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น

แต่งต้ัง 17 ข้อท่ี 3 แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หัวข้อท่ี 6 คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2556

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 
 
http://www.thaigov.go.th                                                            วันที่  22  ตุลาคม  2556 
  
  วันน้ี (22 ตุลาคม 2556)  เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการ
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ี  
 จากน้ัน นายธีรัตถ์  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                
หิมะทองคํา ร้อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

 กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงพระนครเหนือ กับกําหนด
    เขตอํานาจและวันเปิดทําการของศาลแขวงดอนเมือง ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดําเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคําสั่งให้
    ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
    พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบ้ืองต้น จํานวนเงิน

   ค่าเสียหายเบ้ืองต้นการร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น พ.ศ. .... 
 4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้กับศูนย์อํานวยการ
   บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความ
   ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 

เศรษฐกิจ-สังคม 
  5.  เรื่อง  กําหนดให้ปี พ.ศ. 2557 เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
    อัคคีภัยภายใต้หัวข้อ “อัคคีภัยป้องกันได้ แค่ใส่ใจไม่ประมาท” 
  6.   เรื่อง  ข้อเสนอแผนงาน/โครงการภายใต้มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตรา
    ค่าจ้างขั้นตํ่าและเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและ 
    ขนาดเล็ก (ฉบับปรับปรุง) 
  7.  เรื่อง   การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ  ประจําเดือน 
    สิงหาคม 2556 
  8.  เรื่อง  การต้ังงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ 
  9.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 
  10.  เรื่อง  ขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายข้าวสารท่ีใช้ไปในโครงการตามนโยบาย
    ของรัฐบาล 

 ต่างประเทศ 
  11.   เรื่อง    ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการตามกรอบข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติ
    บุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน ASEAN MRA  (Mutual Recognition  
    Arrangement on Tourism Professionals)  
  12.  เรื่อง  องค์กรร่วมไทย - มาเลเซียขอความเห็นชอบในร่างสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 
    สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง A-18 ในพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย 
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  13.  เรื่อง  ร่างปฏิญญานิวเดลีว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศฝ่ายใต้ – 
    ด้านสิทธิเด็กในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 
  14.  เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่าง 
    กระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ 
    เติร์กเมนิสถาน 
  15. เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือ 
    หนังสือเดินทางธรรมดาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
    เมียนมาร์ 
  16.  เรื่อง   รายงานผลการประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2  
    (The 2nd Asia–Pacific Water Summit : 2nd APWS)  และขออนุมัติ 
    งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารอง
    จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  

แต่งต้ัง 
  17.   เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข) 
 2.  การแต่งต้ังผู้ว่าการการประปานครหลวง 
 3.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
  สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 4.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการ 
  นายกรัฐมนตรฝี่ายบริหาร (นักบริหาร ระดับสูง)  
 5.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร 
  ระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)  

6. คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
 พระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556    

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

 เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  

รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 
 



 3 

กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงพระนครเหนือ กับกําหนดเขตอํานาจและวันเปิด
ทําการของศาลแขวงดอนเมือง ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงพระนคร
เหนือ กับกําหนดเขตอํานาจและวันเปิดทําการของศาลแขวงดอนเมือง ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  ตามท่ีสํานักงาน
ศาลยุติธรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้พระราชกฤษฎีกาน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
  2. เปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงพระนครเหนือ โดยให้มีเขตอํานาจในเขตจตุจักร เขตดินแดน 
เขตบางกะปิ เขตบางซื่อ เขตบึงกุ่ม เขตลาดพร้าว เฉพาะในแขวงลาดพร้าว เขตวังทองหลาง และเขตห้วยขวาง 
  3. กําหนดให้มีศาลแขวงดอนเมืองขึ้น และให้มีเขตอํานาจในเขตดอนเมือง เขตบางเขน (เฉพาะ             
ในแขวงอนุสาวรีย์) เขตสายไหม (เฉพาะในแขวงคลองถนน) และเขตหลักสี่ 
  4. กําหนดให้เปิดทําการศาลแขวงดอนเมือง ต้ังแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 เป็นต้นไป 
  5. ในระหว่างที่ยังไม่เปิดทําการศาลแขวงดอนเมือง ให้ศาลแขวงพระนครเหนือมีเขตอํานาจตลอด
ท้องที่เขตดอนเมือง เขตบางเขน (เฉพาะในแขวงอนุสาวรีย์) เขตสายไหม (เฉพาะในแขวงคลองถนน) และเขตหลักสี่ 
 
2. เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดําเนินการกับทรัพย์สินที่ศาลมีคําสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการดําเนินการกับทรัพย์สินที่ศาล
มีคําสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ....  ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1. ให้ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนําทรัพย์สินที่ศาลสั่งให้ตกเป็นของแผ่นดิน            
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินส่งให้กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549 
  2. กําหนดบทนิยามคําว่า “ทรัพย์สิน” และ “ตราสารทุน”  
  3. กําหนดให้สํานักงาน ปปง. เก็บรักษาและจัดการทรัพย์สินในคดีที่ศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็น
ของแผ่นดินแต่คดียังไม่ถึงที่สุดตามระเบียบที่เก่ียวข้องจนกว่าคดีถึงที่สุด 
  4. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดําเนินการกับทรัพย์สิน กรณีศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
แผ่นดินและคดีถึงที่สุด 
  5. กําหนดให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบน้ี 
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบ้ืองต้น จํานวนเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้น  
การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหาย 
เบ้ืองต้นจํานวนเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น พ.ศ. ....  ตามท่ี 
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า  
  1. เน่ืองจากปัจจุบันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับผู้ประสบภัยจากรถมีผลทําให้ผู้ประสบภัยต้องรับภาระ
ในค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้น สมควรท่ีจะได้มีการปรับปรุงจํานวนค่าเสียหายเบื้องต้นกรณีความเสียหายต่อร่างกายตาม
กฎกระทรวงกําหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบ้ืองต้น  จํานวนเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้น การร้องขอรับและ
การจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น  พ.ศ. 2552 เพ่ิมจากจํานวนเงินไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
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30,000 บาทต่อคน โดยให้ได้รับเงินค่าเสียหายเบื้องต้นรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 65,000 บาท เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนของผู้ประสบภัยในเบ้ืองต้น และเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจของปรเทศในปัจจบัน  ซึ่ง
คณะกรรมการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ  และคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ได้มีมติเห็นชอบด้วยแล้ว 
  2. การปรับเพ่ิมจํานวนเงินค่าเสียหายดังกล่าวจะเป็นการเพ่ิมประโยชน์ด้านการคุ้มครองให้กับ
ประชาชนในฐานะผู้ประสบภัยจากรถมากขึ้นและยังเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ สปสช. ในกรณีที่ค่า
รักษาพยาบาลเบ้ืองต้นของผู้ประสบภัยจากรถเกินกว่าที่กฎหมายกําหนดอีกด้วย นอกจากน้ี สํานักงาน คปภ. ได้มีการ
ประชุมร่วมกันกับภาคเอกชนเพ่ือประเมินสถานการณ์และผลกระทบต่าง ๆ แล้วพบว่ายังสามารถรับภาระจากต้นทุน
ที่เพ่ิมขึ้นจากการปรับเพ่ิมวงเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้นน้ีได้ โดยที่ค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นประมาณ 609  ล้านบาทต่อปีน้ัน เป็น
ภาระงบประมาณของภาคเอกชนจํานวน 595 ล้านบาท และภาระของกองทุนทดแทนผู้ประสบภัยจํานวน  
14 ล้านบาท   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดความเสียหายที่จะให้ได้รับค่าเสียหายเบื้องต้น จํานวนเงินค่าเสียหาย
เบ้ืองต้น การร้องขอรับและการจ่ายค่าเสียหายเบ้ืองต้น พ.ศ. 2552  
  2. ปรับปรุงจํานวนเงินค่าเสียหายเบ้ืองต้น และจํานวนเงินคุ้มครองสูงสุด ดังน้ี  

ความคุ้มครองความเสียหายต่อ
ร่างกายและอนามัย 

ความคุ้มครองตามกฎกระทรวงเดิม ความคุ้มครองตาม 
ร่างกฎกระทรวงท่ี กค. เสนอ 

1. ค่าเสียหายเบื้องต้น 15,000 บาท / คน 30,000 บาท/คน
2. จํานวนเงินคุ้มครองสูงสุด                       50,000 บาท/คน 65,000 บาท/คน
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้กับศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยเหลือ              
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคให้กับศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้) ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
  1. ศอ.บต. เป็นส่วนราชการในกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรีได้ดําเนินโครงการกิจกรรม “รวมนํ้าใจ
ไทย สู่ชายแดนภาคใต้” ซึ่งเป็นโครงการที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและมีภาคเอกชนสนับสนุนเพ่ือหารายได้ช่วยเหลือ
ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือส่งเสริมความสามัคคีปรองดองของคนใน
ชาติและเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับครอบครัวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กลับคืนสู่ความสงบร่มเย็นตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี 
  2. ในปัจจุบันได้กําหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีการบริจาคไว้ ดังน้ี 
   2.1 กําหนดให้บุคคลธรรมดาที่มีการบริจาคเงินให้แก่สถานพยาบาล สถานศึกษาของทาง
ราชการ องค์การหรือสถานสาธารณกุศลตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดสามารถนําเงินบริจาคมาหักเป็นค่าลดหย่อน
ในการคํานวณภาษีเงินได้เป็นจํานวนเท่ากับเงินที่บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและ                   
ค่าลดหย่อนอ่ืน ๆ แล้ว ทั้งน้ี ตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร 
   2.2 กําหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือการ                   
กุศลสาธารณะหรือเพ่ือสาธารณประโยชน์สามารถนําเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคมาหักเป็นรายจ่ายในการคํานวณ
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ภาษีได้ไม่เกินร้อยละสองของกําไรสุทธิ รวมถึงการบริจาคเพ่ือการศึกษาหรือเพ่ือการกีฬาให้นํามาหักเป็นรายจ่ายได้อีก
ในส่วนที่ไม่เกินร้อยละสองของกําไรสุทธิ ทั้งน้ี ตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร 
  3. บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กับ 
ศอ.บต. เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ จะไม่สามารถหักค่า
ลดหย่อนหรือหักเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษีได้ตามข้อ 2 เน่ืองจากไม่เข้าลักษณะเป็นรายจ่ายเพ่ือการกุศล
สาธารณะหรือเพ่ือการสาธารณประโยชน์ 
  4. เพ่ือให้บุคคลธรรมดาและบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลท่ีบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้กับ 
ศอ.บต. เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถนําเงินหรือมูลค่า
ทรัพย์สินไปหักเป็นค่าลดหย่อนหรือรายจ่ายในการคํานวณภาษีได้ ต้องมีการกําหนดให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี ซึ่ง
จะต้องให้ความเห็นชอบจากระดับนโยบาย 
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
5. เรื่อง กําหนดให้ปี พ.ศ. 2557 เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยภายใต้หัวข้อ 
“อัคคีภัยป้องกันได้ แค่ใส่ใจไม่ประมาท” 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (กปภ.ช.) 
เสนอ ดังน้ี 
   1. กําหนดให้ปี พ.ศ. 2557 เป็นปีแห่งการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยภายใต้
หัวข้อ “อัคคีภัยป้องกันได้ แค่ใส่ใจไม่ประมาท” 
   2. กําหนดกิจกรรมในการรณรงค์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัย ปี พ.ศ. 2557 โดย
มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการ ดังน้ี 
     2.1 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานความร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องจัดการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติตนอย่างปลอดภัยเมื่อต้องเผชิญกับ
อัคคีภัย รวมถึงความสําคัญของการติดต้ังอุปกรณ์และระบบเตือนภัยต่าง ๆ โดยเฉพาะในที่อยู่อาศัย อาคาร สํานักงาน 
อาคารสูง โรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์การค้า โรงมหรสพ ฯลฯ ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย 
     2.2 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานความร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ในการ
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เก่ียวกับอัคคีภัยด้านต่าง ๆ แก่สาธารณชนผ่านสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์                 
ทุกรูปแบบ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
     2.3 จังหวัดทุกจังหวัดจัดสัปดาห์รณรงค์การป้องกันอัคคีภัย เพ่ือเป็นการสร้างความตระหนักและ
การมีส่วนร่วมในการป้องกันอัคคีภัย โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะใน
สถานศึกษาและสถานประกอบการต่าง ๆ  
 
6.  เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการภายใต้มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าและเพิ่ม
ขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (ฉบับปรับปรุง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเร่ืองเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2556 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี                    
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบข้อเสนอแผนงาน/โครงการภายใต้มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้าง
ขั้นตํ่าและเพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (ฉบับปรับปรุง) โดยมอบหมายให้
หน่วยงานที่เก่ียวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
   1.1 ให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตรวจสอบข้อเท็จจริงการชะลอ
การร่วมลงทุนของกองทุนร่วมลงทุนเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของธุรกิจไทยกับผู้ประกอบการ SMES ใน
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ระยะที่ผ่านมา และพิจารณาระเบียบการจัดสรรเงินกองทุน แนวทางและข้ันตอนการร่วมลงทุนให้เกิดความชัดเจน
ก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กระทรวงอุตสาหกรรม และ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 
   1.2 ให้กระทรวงอุตสาหกรรมหารือร่วมกับสํานักงบประมาณ เพ่ือปรับแผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2557 ของกระทรวงอุตสาหกรรม และแนวทางการ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2558 และ 2559 เพ่ือดําเนินโครงการตามข้อเสนอดังกล่าว 
  2. เห็นชอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมขยายเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบ
กิจการโรงงานประเภท 2 และ 3 ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จากเดิมที่สิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2556 
ออกไปอีก 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 ทั้งน้ี ให้กระทรวงอุตสาหกรรมและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนภารกิจชําระคืนค่าธรรมเนียมรายปีให้กับผู้ประกอบการที่ได้ชําระ
ค่าธรรมเนียมแล้ว ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ 
 
7. เรื่อง  การติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ  ประจําเดือนสิงหาคม 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร)                
รายงานผลการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ด้านเศรษฐกิจ ประจําเดือนสิงหาคม 2556   
  สาระสําคัญของผลการติดตามงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ  
  1. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
น้ํามันเชื้อเพลิงได้มีการดําเนินการในภาพรวม ดังน้ี 
  1 .1 ด้านราคาสินค้ า  ไ ด้มีมาตรการในการดูแลราคาสินค้ าและบริการใ ห้มี ราคา 
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ได้แก่ การกําหนดราคาสินค้าและบริการควบคุม  การดูแลราคาต้นทาง และราคาปลายทาง  
การกําหนดมาตรการในการดูแลราคา  การตรึงราคาจําหน่ายสินค้า  การกํากับดูแลราคาจําหน่ายอาหารปรุงสําเร็จ 
ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมาย (สายตรวจ Mobile Unit)  นอกจากน้ี ยังมีโครงการกํากับดูแลการช่ังตวง
วัดและสินค้าหีบห่อเพ่ือสร้างความเป็นธรรม โครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน และจัดงาน
จําหน่ายสินค้า รวมทั้งสิ้น 1,470 ครั้ง สามารถลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคิดเป็นมูลค่า 601.20 ล้านบาท              
จัดงานธงฟ้าเคลื่อนที่เพ่ือประชาชน (Mobile Unit) รวม 627 จุด  ลดค่าครองชีพได้คิดเป็นมูลค่า 14.67 ล้านบาท                  
(สิ้นสุดโครงการแล้ว)  รวมถึงโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างส่งผ่านให้ภาคเอกชน
ดําเนินการต่อ โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 มีร้านถูกใจที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 5,009 ราย (สิ้นสุด
โครงการแล้ว) 
  1.2 ด้านราคาพลังงาน 
    (1) รักษาระดับราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร  โดยราคา 
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 อยู่ที่ 29.99 บาท/ลิตร และฐานะกองทุนนํ้ามันฯ ปัจจุบัน (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556)  
อยู่ที่ -13,098 ล้านบาท ทั้งการปรับลดอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลโดยกระทรวงการคลัง (กค.) ได้ออกประกาศทั้งสิ้น 16 
ฉบับ ซึ่งสามารถช่วยเหลือประชาชน / ภาคธุรกิจ ประหยัดค่าใช้จ่าย เป็นเงินประมาณ 171,000 ล้านบาท    

  (2) แก๊สโซฮอล : ส่งเสริมให้มีการใช้แก๊สโซฮอลเพิ่มขึ้น โดย ณ วันที่18 
สิงหาคม 2556 มีปริมาณการใช้เอทานอลลดลงเป็น 2 ล้านลิตร/วัน 
    (3)  LPG:ราคา  ณ  ว ันที ่ 31  ส ิงหาคม  2556  ภาคคร ัว เ ร ือน  ตร ึง ราคา 
ไปจนถึง วันที่  31 สิงหาคม  2556 อยู่ที่  18 .13 บาท/กก .  ภาคอุตสาหกรรม  อยู่ที่  30 .13 บาท/กก .  
ภาคขนส่ง อยู่ที่ 21.38 บาท/กก. 

  (4) NGV : ราคาสําหรับประชาชนอยู่ที่ 10.50 บาท/กก. กลุ่มรถโดยสารสาธารณะ 
อยู่ที่ 8.50 บาท/กก. 
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 2. ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต ข อ ง ป ร ะ ช า ช น โ ด ย เ พิ่ ม กํ า ลั ง ซ้ื อ ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
สร้างสมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค  ได้มีการดําเนินการ ดังน้ี 
  2.1 พักหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อย ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 27 
สิงหาคม 2556 เห็นชอบโครงการและอนุมัติกรอบวงเงินสําหรับโครงการพักหน้ีให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหรือ
เกษตรกร รวมทั้งสิ้น 3,684.71 ล้านบาท 
  2.2 ปรับค่าแรงงานเป็นวันละ 300 บาทท่ัวประเทศ ซึ่งขณะน้ีได้มีการโอนภารกิจของ
คณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือ SMEs ให้สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  
รับผิดชอบดําเนินการต่อไป 
  2.3 เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีผู้สูงอายุที่มีสิทธิ จํานวน 6,776,562 
คน ได้จัดสรรงบประมาณให้กับจังหวัดแล้ว (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) เป็นเงิน 52,171.33 ล้านบาท 
กรุงเทพมหานคร (กทม.)  มีผู้สูงอายุได้รับเงินแล้ว จํานวน 527,150 คน ใช้เงิน 346.39 ล้านบาท  เมืองพัทยามี
ผู้สูงอายุได้รับเงินแล้วจํานวน 5,813คน ใช้เงินประมาณ 3.76 ล้านบาท 
  2.4 มาตรการภาษีสําหรับการซื ้อรถยนต์ค ันแรก คืนภาษีแล้ว 466,153 คัน เป็นเงิน 
32,579.47 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.45 
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน (กองทุนหมู่บ้าน SML) มีผลดําเนินการ ดังน้ี 
  3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมู่บ้านและชุมชน (SML) โอนเงินไปแล้วจํานวน 79,048 
ห มู่ บ้ า น / ชุ ม ช น  จํ า แ น ก เ ป็ น ห มู่ บ้ า น / ชุ ม ช น ใ น  7 6  จั ง ห วั ด  จํ า น ว น  7 7 , 8 5 3  แ ห่ ง  ชุ ม ช น 
ใน กทม. จํานวน 1,195 แห่ง ทั้งน้ี  สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.)  ได้เร่งรัดการ
ดําเนินการในส่วนของชุมชนใน กทม. ด้วยแล้ว   
  3.2 โครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ระยะที่ 3 ได้โอนเงินไปแล้ว 44,730 
กองทุน คิดเป็นร้อยละ 56.44 
 4. ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน ได้มีการดําเนินการ ดังน้ี 
  4.1 โครงการบัตรเครดิตเกษตรกร ได้อนุมัติแล้ว 4,140,089 บัตร จัดส่งผลิตบัตรจํานวน 
4,134,989 ราย วงเงินอนุมัติ 63,381 ล้านบาท 
  4.2 ขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพืชสําคัญ 3 ชนิด ดังน้ี 
    (1) ข้ า วนา ปี  55 /56   ( 1  มิ ถุ น ายน  2555  – 31  พฤษภาคม  2556 ) 
ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ครั้งที่ 1 มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผ่านการรับรองแล้ว จํานวน 3.49 ล้านครัวเรือน ครั้งที่ 2 
มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผ่านการรับรองแล้ว จํานวน 643,088 ครัวเรือน 
    (2) มันสําปะหลัง ปี 55/56 (1 มิถุนายน 2555 – 28 กุมภาพันธ์ 2556)                
มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองแล้ว จํานวน 473,852 ครัวเรือน 
    (3) ข้ าว โพดเลี้ ย งสั ต ว์  ปี  55/56  (1  มิ ถุ นายน  – 31  ตุ ลาคม  2555 ) 
มีเกษตรกรขึ้นทะเบียนและผ่านการรับรองแล้ว จํานวน 220,216 ครัวเรือน 
   4.3 โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2555/2556 โดย 
    (1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการจํานําข้าวเปลือกนาปี 
รวม 226 สหกรณ์ ซึ่งได้ให้บริการรับจํานํา/บริการรวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิก 351,561 ราย ปริมาณข้าวเปลือก
รวม 1,744,260.601 ตันและองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรรับจํานําแล้ว  3.702 ล้านตัน มูลค่า 58,396.781 ล้านบาท 
จํานวนเกษตรกร 495,951 ราย จํานวนโรงสี 270 แห่ง 
    (2) กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ผลการดําเนินการ  
     1)  รอบที่ 1 (1 ตุลาคม 2555 - 15 กันยายน 2556) มีโรงสีสมัครเข้าร่วม
โ ค ร ง ก า ร  จํ า น ว น  8 9 8  โ ร ง  มี เ กษตรก ร เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร งก า ร  จํ า น วน  2 , 2 3 1 , 3 0 7  ร า ย  ปริ ม าณ 
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รับจํานํารวมทั้งสิ้น 14,540,808 ตัน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
(ธ.ก.ส.)  ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้วเป็นเงิน 234,185.013 ล้านบาท 
     2) รอบที่ 2 (14 มีนาคม - 15 กันยายน 2556) ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 มี
โรงสีสมัครเข้าร่วมโครงการ จํานวน 688 โรง มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จํานวน 787,237 ราย ปริมาณรับจํานํารวม
ทั้งสิ้น 6,845,773 ตัน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้ว เป็นเงิน 93,488.018 ล้านบาท 
     ปัญหาอุปสรรค : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอเป็นค่าใช้จ่าย 
เช่น ค่าเช่าคลังสินค้า ค่ากรรมกร ค่าตรวจสอบคุณภาพข้าวสาร ค่าดูแลรักษาข้าวสาร และค่าเบ้ียประกันภัย ทําให้
องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  (อ.ต.ก.) ไม่สามารถเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ประกอบการตามสัญญาได้  
   4 . 4  โคร งการรั กษา เสถี ย รภาพราคามะพร้ า ว  ปี  2555  ดํ า เ นินการรั บซื้ อ  
เน้ือมะพร้าวแห้งจากเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ใน 8 จังหวัด จํานวน 9,000 ตัน โดยชดเชยราคากิโลกรัมละ 6 บาท และ
ช่ ว ย ค่ า ข น ส่ ง  เ พ่ื อ ใ ห้ เ ก ษ ต ร ก ร ไ ด้ รั บ ร า ค า ที่ คุ้ ม ต่ อ ก า ร ผ ลิ ต  ต้ั ง แ ต่ เ ดื อ น กั น ย า ย น  2 5 5 5  ถึ ง  
20 กุมภาพันธ ์ 2556ขณะนี ้ได ้ร ับซื ้อแล ้ว  8 ,605 .38 ตัน  คิด เป ็นร ้อยละ  95 .62 ขณะนี ้ม ี 7  จ ังหว ัด 
แจ้งปิดโครงการแล้ว และจังหวัดนครศรีธรรมราชยังปิดโครงการไม่ได้เน่ืองจากปัญหาการร้องเรียน จึงขอขยายระยะเวลา
โครงการออกไปจนถึง 20 กรกฎาคม 2556 
   4.5 โครงการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา (ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2556)โดยได้รับซื้อ
ยางจากสถาบันเกษตรกร จํานวน 213,118.85 ตันมูลค่า 21,088.32ล้านบาท ปริมาณยางแปรรูปนําเข้าสู่
กระบวนการผลิตและผลิตเสร็จ และจัดเก็บเข้าโกดัง จํานวน 193,212.445 ตัน ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 มีเงิน
สดคงเหลือในบัญชีของโครงการฯ จํานวน 185.648 ล้านบาท ยังคงเป็นหน้ี ธ.ก.ส. จํานวน 22,000 ล้านบาท 
เน่ืองจากโครงการยังไม่มีการจําหน่ายยาง 
  4.6 การเยียวยาและการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจากภัยพิบัติด้านการเกษตร ในกรณี
ฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย และศัตรูพืชระบาด 
   (1) ฝนทิ้งช่วง/ภัยแล้ง ด้านพืช มีพ้ืนที่เสียหาย 4.697 ล้านไร่ เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบ จํานวน 629,653 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 2,870.932 ล้านบาท  ด้านประมง พ้ืนที่เพาะเลี้ยงสัตว์นํ้า
เสียหาย 1,121 ไร่ กระชัง 648 ตารางเมตร เกษตรกรได้รับผลกระทบ 63 ราย ช่วยเหลือเสร็จแล้ว เป็นเงิน 3.939 ล้าน
บาท 
   (2) อุทกภัย ด้านพืช มีพ้ืนที่เสียหาย 78,569 ไร่ เกษตรกรได้รับผลกระทบ จํานวน 
9,691 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 34.614 ล้านบาทช่วยเหลือแล้ว 12.126 ล้านบาท ด้านประมง เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบ จํานวน 881 ราย พ้ืนที่เพาะเล้ียงสัตว์นํ้าเสียหาย 526 ไร่ กระชัง 11,393 ตารางเมตร คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 
6.284 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 2.307 ล้านบาท ด้านปศุสัตว์ มีสัตว์สูญหาย/ตาย 1,867 ตัว เกษตรกรได้รับ
ผลกระทบจํานวน 60 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 83,800 บาท ช่วยเหลือแล้ว 49,700 บาท  

(3) วาตภัย (ช่วงมกราคม – พฤษภาคม 2556) พ้ืนที่คาดว่าจะเสียหาย 54,567 ไร่  
เกษตรกรได้รับผลกระทบ 14,213 ราย คิดเป็นวงเงินช่วยเหลือ 35.876 ล้านบาท ช่วยเหลือแล้ว 4.364 ล้านบาท 

(4) ศัตรูพืชระบาดได้มีการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาด และควบคุมการระบาด 
ไม่ให้ขยายพ้ืนที่    
   4.7 การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร ขณะนี้มีการปรับปรุงการจัดทํา
ฐานข้อมูลเกษตรกรเป็นรายแปลง ซึ่งมีเป้าหมาย 7,208,680 ครัวเรือน โดยดําเนินการไปแล้ว 3.922 ล้าน
ครัวเรือน 
   4.8  การช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่เป็นลูกหน้ีกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู้ยืมแก่
เกษตรและผู้ยากจนท่ีมีปัญหาด้านหน้ีสินและที่ดิน ให้สามารถไถ่ถอนหรือซื้อที่ดินคืน โดยมีเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติ
จากกองทุนฯ จํานวน 690 ราย    
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   4 . 9  โ ค ร ง ก า ร แ ท ร ก แ ซ ง ต ล า ด ม ัน สํ า ป ะ ห ล ัง  ป ี 2 5 5 5 / 5 6  ณ  ว ัน ที่ 
31 มีนาคม 2556 (สิ้นสุดโครงการ) มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จํานวน 719 ราย เปิดจุดรับฝากแล้ว 678 จุด 
ปริมาณรับจํานํารวมทั้งสิ้น 9.990 ล้านตัน ธ.ก.ส. ได้จ่ายเงินให้เกษตรกรแล้วเป็นเงิน 26,877.092 ล้านบาท  
   4.10  มาตรการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556/57 ระยะเวลาดําเนินการ
ต้ังแต่เดือนกันยายน – ธันวาคม 2556 รวมวงเงิน 1,907.25 ล้านบาท ซึ่งจะได้ดําเนินการแทรกแซงรับซื้อข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์เมล็ดความช้ืน 14.5% ในราคากิโลกรัมละ 9.00 บาท 
   4.11 พณ. ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบการรับจํานําสินค้าเกษตรให้ถูกต้อง โปร่งใส และมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันการทุจริตในการรับจํานํา โดยสุ่มตรวจสอบโรงสี ตลาดกลาง โกดังกลางและเกษตรกร พบการ
ก ร ะ ทํ า ค ว า ม ผิ ด จํ า น ว น  3 , 2 4 9  ร า ย  ไ ด้ แ ก่  ( 1 )  ก า ร ข น ข้ า ว ส า ร โ ด ย ไ ม่ ไ ด้ รั บ อ นุ ญ า ต   
(2) การสวมสิทธิเกษตรกร  (3) ข้าวขาดบัญชี 
   4.12 การแก้ไขราคาสินค้าเกษตร 
     (1) ผักและผลไม้  ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้ าใจกับร้ านค้ าปลีก 
ค้าส่งสมัยใหม่ (Modern Trade) รวม 6 ครั้ง เพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยรับซื้อผักและผลไม้ เพื่อนําไปจําหน่าย
ในสาขาทั่วประเทศ  และได้จัดงานเพ่ือให้กลุ่มเกษตรกรมาจําหน่ายผลผลิตให้ผู้บริโภคโดยตรง รวมถึงได้ดําเนินการ
เช่ือมโยงการกระจายผลไม้ภาคตะวันออก ไปจําหน่ายที่ศูนย์จําหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ที่จังหวัด
กาญจนบุรีและการเชื่อมโยงการจําหน่ายลําไย โดยขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้เพ่ิมพ้ืนที่จัดจําหน่าย
และใช้ลําไยเป็นส่วนประกอบในเมนูอาหารเพ่ิมมากขึ้น 
     (2) สุกร ได้มีการเพ่ิมช่องทางการจําหน่ายให้แก่เกษตรกรเพ่ิมจากช่องทางปกติ 
แยกเป็นเน้ือสุกรจํานวน 216,774 กก.  
     (3) ไข่ไก่ สามารถระบายไข่ไก่ได้ จํานวน 8.49 ล้านฟอง และได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการกํากับดูแลราคาไข่ไก่ รวมถึงขอความร่วมมือผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้ตรึงราคาไม่เกินฟองละ 3.30 บาท 
     (4) หอมแดง (ฤดูแล้ง) จังหวัดเชียงใหม่ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการ จํานวน 22.66 ล้านบาท จากโครงการช่วยเหลือสินค้าเกษตรที่มีปัญหาเร่งด่วน ปี 2554 – 2556 ให้จังหวัด
เชียงใหม่เพ่ือแก้ไขปัญหาราคาหอมแดงตกตํ่า โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องซื้อหอมแดงจากเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนใน
จังหวัดเชียงใหม่ ในราคา กก.ละ 17.00 บาท ปริมาณเป้าหมาย 11,000 ตัน ระยะเวลาโครงการต้ังแต่เดือนมีนาคม – 
กันยายน 2556 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่สามารถระบายหอมแดงได้ตามภาวะปกติ โดยไม่ต้องใช้เงินที่ได้รับการสนับสนุน 
     (5) พริก จัดประชุมหารือผู้ประกอบการแปรรูปซอสพริกและนํ้าพริก เพ่ือขอ
ความร่วมมือในการรับซื้อพริกในราคาที่เหมาะสม ให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ปลูกพริก และการวางระบบการเก็บเก่ียว
ผลผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงงานและผู้บริโภค 
     (6) ปาล์มนํ้ามัน รอบที่ 1 ได้จัดสรรเงินให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) รับซื้อนํ้ามัน
ปาล์มดิบจากโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์ม เพ่ือดูดซับปริมาณน้ํามันปาล์มดิบ เป้าหมาย 100,000 ตัน ในราคา กก.ละ 25 
บาท จากผลการดําเนินงานในรอบท่ี 1 ทําให้ระดับราคาผลปาล์มสูงขึ้นจากช่วงก่อนเร่ิมโครงการเฉลี่ยกก.ละ 3.53 
บาท เป็น กก.ละ 4 – 4.20 บาท รอบที่ 2 มีโรงงานสกัดฯ ได้รับจัดสรรปริมาณจําหน่ายนํ้ามันปาล์มดิบให้ 
อคส . 45 ราย จํานวน 53,481 ตัน โดยได้รับซื ้อผลปาล์มจากเกษตรกรจํานวน 1,650.90 ตัน และขยาย
ระยะเวลารับซื้อเป็นสิ้นสุดเดือนกันยายน 2556 
    ปัญหาอุปสรรค : (1) หมู่บ้าน / ชุมชน ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด ยังไม่สามารถจัดสรร
โอนเงินให้กับหมู่บ้าน / ชุมชน จํานวน 6,483 แห่งได้ เน่ืองจาก สทบ. ยังไม่ได้รับข้อมูลการขอจัดสรรงบประมาณของ
หมู่บ้านและแบบสํารวจความพร้อมในการดําเนินการ รวมถึงกองทุนหมู่บ้านบางแห่งจัดประชุมประชาคมไม่ถูกต้อง 
(2) ชุมชนใน กทม. มีปัญหาการจัดประชุมประชาคม การทําความเข้าใจในพ้ืนที่และเร่ืองร้องเรียนปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างกลุ่มในพ้ืนที่ 
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    ข้อเสนอแนะ : (1) กรณีหมู่บ้าน / ชุมชน ในพ้ืนที่ 76 จังหวัด ให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องร่วมตรวจสอบและสนับสนุนการดําเนินการ รวมท้ังกําหนดแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือช้ีแจงทําความ
เข้าใจและแก้ไขปัญหาพื้นที่ระดับจังหวัดเพ่ือให้สามารถโอนเงินงบประมาณให้กับหมู่บ้านและชุมชนได้โดยเร็วต่อไป 
(2) กรณีชุมชนใน กทม. เร่งรัดให้มีการช้ีแจงทําความเข้าใจในพ้ืนที่ และจัดประชุมประชาคม 
  5. ข้อเสนอ  
   5.1 การปรับขึ้นราคาแก๊สหุงต้ม (LPG) ภาคครัวเรือน เห็นควรให้กระทรวงพลังงาน 
ทําการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยซึ่งได้รับผลกระทบ  รวมถึงช้ีแจงทํา
ความเข้าใจถึงเหตุผลความจําเป็นในการปรับขึ้นราคาแก๊ส LPG ให้ทั่วถึงย่ิงขึ้น 
   5.2 ควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งรัดการดําเนินการตามนโยบายรัฐบาลเรื่องการ กําหนด
พ้ืนที่เหมาะสม (Zoning) สําหรับสินค้าเกษตรเพ่ือแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดล้นตลาด  ซึ่งส่งผลให้ราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า   
   5.3 ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดประชุมหารือและบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน       
ที่เก่ียวข้องเพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในด้านการท่องเท่ียว และการสร้างความเช่ือมั่นในภาพลักษณ์                 
ของประเทศไทย   รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวด้วย   
   5.4 ควรให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ร่วมบูรณาการเพ่ือปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนแม่บทในการส่งเสริมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
 
8. เรื่อง การต้ังงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะเศรษฐกิจ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2556 เมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2556 ตามที่ รองนายกรัฐมนตรี                
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปรับเพ่ิมการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 สําหรับโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนจากอัตรา 13 บาทต่อคนต่อวัน 
เป็น 20 บาทต่อคนต่อวัน  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้หน่วยงานอ่ืนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็น
ค่าอาหารกลางวันในอัตรา 13 บาทต่อคนต่อวัน ปรับเพ่ิมขึ้นเป็นอัตรา 20 บาทต่อคนต่อวัน ทั้งนี้ สําหรับงบประมาณ
ในการดําเนินการให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดยงบประมาณค่าอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน
โรงเรียนเอกชนท่ีจะเพ่ิมขึ้นจํานวน 659,906,800 บาท น้ัน ให้ขอรับการสนับสนุนจากดอกผลของเงินกองทุนเพ่ือ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
  2. ให้หน่วยงานท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าอาหารกลางวันของนักเรียนพิจารณาเสนอปรับ
อัตราค่าอาหารกลางวันทุกปี ให้สอดคล้องกับราคาสินค้าและภาวะเศรษฐกิจ โดยให้คํานึงถึงปริมาณและคุณค่าทาง
โภชนาการเป็นสําคัญ 
 
9. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างประกาศ 
  กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 
0.005 โดยนํ้าหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาท/ลิตร และน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาท/ลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 
2556 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 
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10. เรื่อง ขอจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการขายข้าวสารที่ใช้ไปในโครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี  

1. อนุมัติในหลักการให้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการขายข้าวสารท่ีใช้ไปในโครงการตามนโยบายของรัฐบาลที่มีส่วนต่างของ
ราคาที่ได้รับอนุมัติให้จําหน่ายกับราคาตลาด ณ วันที่ได้รับอนุมัติ เพ่ือคืนเงินให้กับกระทรวงพาณิชย์ที่ได้อนุมัติ
ข้าวสารไปจัดทําข้าวสารบริจาค ข้าวสารธงฟ้า และข้าวสารจําหน่ายให้องค์กรของรัฐ โดยเบ้ืองต้นมีวงเงินที่ต้องขอ
จัดสรร ประมาณ 7,100 ล้านบาท โดยให้กรมการค้าต่างประเทศในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณา
ระบายข้าว ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ (สงป.) ต่อไป และมอบหมายคณะอนุกรรมการปิด
บัญชีโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ตามนโยบายรัฐบาลนําไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปิดบัญชีโครงการรับ
จํานําข้าวต่อไป 

2. มอบหมายฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) องค์การคลังสินค้า (อคส.) 
องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) และกรมการค้าต่างประเทศร่วมกันจัดทํารายละเอียดข้อมูลที่จะขอรับการ
จัดสรรงบประมาณ และจัดส่งให้กรมการค้าต่างประเทศ เพ่ือจัดส่งให้ สงป. จัดสรรเงินคืนต่อไป 

 
 

 ต่างประเทศ 
11.  เรื่อง   ขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการตามกรอบข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพ
การท่องเท่ียวอาเซียน ASEAN MRA  (Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals)  

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังคณะกรรมการวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติ  (National Tourism  
Professional Board NTPB)  และคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยว (Tourism Professional 
Certification Board  : TPCB)  โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเป็นประธานทั้ง 2 คณะ ตามที่
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กก. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 

1. อาเซียนได้ดําเนินการจัดทําข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการ 
ท่องเที่ยว ASEAN  MRA (Mutual Recognition Arrangement for ASEAN Tourism Professionals) โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ืออํานวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้ประกอบวิชาชีการท่องเที่ยวในอาเซียน  และแลกเปลี่ยนข้อมูล
และแนวทางการปฏิบัติที่ดีที่สุด ซึ่งรัฐมนตรีของประเทศมาชิกทั้ง 9 ประเทศ ได้ลงนามข้อตกลงร่วมฯ  เมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2552 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ต่อเมื่อประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศได้มีการจัดต้ังคณะกรรมการภายในของ            
แต่ละประเทศที่รับผิดชอบในการกํากับติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว ออกใบรับรอง
หรือใบประกาศนียบัตรสําหรับผู้อบรมและผ่านการทอดสอบตามเกณฑ์สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพการท่องเที่ยว                     
32 ตําแหน่งงาน ภายใน 180 วัน  หลังจากการลงนามและการให้สัตยาบันโดยกําหนดขอบเขตปฏิบัติงาน ดังน้ี  
   1.1 จัดต้ังคณะกรรมการ NTPB  ประกอบด้วย  หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ทําหน้าที่
ให้ควา มรู้ความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ MRA  ให้แก่ผู้ที่เก่ียวข้องในประเทศของตน   ตลอดจนการ
พัฒนา กํากับและติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวตามท่ีกําหนดไว้ในสมรรถนะข้ันพ้ืนฐานของ
บุคลากรวิชาชีพการท่องเที่ยว (ASEAN Common Competency for Tourism Professional :  ACCSTP)  
   1.2 จัดต้ังคณะกรรมการ TPCB ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ทําหน้าที่
ประเมินและขึ้นทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนบุคลากรวิชาชีพระดับชาติที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวิชาชีพการ
ท่องเที่ยว (ACCSTP)  ในประเทศของคน และขึ้นทะเบียนในระดับอาเซียนด้วย ซึ่งสามารถทํางานในประเทศสมาชิก
ทุกประเทศได้  
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  2. กก. ได้มีการแต่งต้ังคณะกรรมการ NTPB  และคณะกรรมการ TPCB ตามข้อ 1.1 และ 1.2  แล้ว 
เพ่ือให้การดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการทั้งสองคณะดังกล่าวนําไปสู่การขับเคล่ือนภารกิจด้านการ
พัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยวสอดรับกับการเตรียมความพร้อมด้านการเปิดเสรีภาคการท่องเที่ยวตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยคณะกรรมการทั้งสองคณะดังกล่าวมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา เป็น
ประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา  เป็นรองประธานกรรมการและมีผู้อํานวยการสถาบันพัฒนา
บุคลาการท่องเที่ยว  สํานักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นกรรมการและเลขานุการ  
  3. คณะกรรมการ NITB  และคณะกรรมการ TPCB  เป็นคณะกรรมการท่ีแต่ละประเทศสมาชิก
อาเซียนจะต้องมีการจัดต้ัง ซึ่งเป็นเรื่องที่ประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวรองรับตามข้อดังกล่าวครอบคลุม 32 ตําแหน่งงาน  ที่อยู่ในสาขากลุ่มวิชาชีพการท่องเที่ยวทั้งหมดและเป็น
การยกระดับมาตรฐานและคุณสมบัติของวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว รวมถึงสร้างโอกาสในการทํางานในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน  
 
12. เรื่อง องค์กรร่วมไทย - มาเลเซียขอความเห็นชอบในร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 สัญญาซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติแปลง A-18 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี  
  1. ร่างสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง A-18 ในพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย 
– มาเลเซีย ระหว่างองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย และบริษัทผู้ได้รับสัญญาคือ บริษัท Hess Oil Company of 
Thailand Ltd. Co., และบริษัท Hess Oil Company of Thailand (JDA) Limited ในฐานะกลุ่มผู้ขายก๊าซกับ
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทเปโตรนาสในฐานะกลุ่มผู้ซื้อก๊าซ 
  2. ให้องค์กรร่วมไทย – มาเลเซียลงนามในร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 สัญญาซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติแปลง A-18 กับกลุ่มผู้ซื้อก๊าซ เมื่อร่างสัญญาฯ ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) 
แล้ว 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พน. รายงานว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ (7 เม.ย. 41 , 14 ก.ย. 42 , 14 ก.ย. 47 , 13 ก.พ. 50 , 
21 ส.ค. 55)  
  1. บริษัท Carigali HESS Operation Company Sdn. Bhd. (CHESS) ซึ่งเป็นผู้ดําเนินการของ
บริษัทผู้ได้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตแปลง A-18 ได้ค้นพบปริมาณสํารองก๊าซใหม่เพ่ิมเติมประมาณ 330 พันล้าน
ลูกบาศก์ฟุต ในการน้ี กลุ่มผู้ขายจึงได้เสนอการส่งมอบก๊าซเพ่ิมเติมจากปริมาณสํารองก๊าซใหม่น้ีให้แก่กลุ่มผู้ซื้อเป็น
เวลา 5 ปี 6 เดือน ในอัตรา 100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
  2.  องค์กรร่วมไทย – มาเลเซียได้เสนอร่างสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 สัญญาซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติแปลง A-18 ในพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย – มาเลเซีย ที่คณะกรรมการองค์กรร่วมไทย – มาเลเซียได้เห็นชอบแล้ว
ในการประชุมองค์กรร่วมคร้ังที่ 103 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 และได้มีการลงนามกํากับย่อ (Initial) โดยคู่สัญญา
ทุกรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพ่ือขอรับความเห็นชอบจากรัฐบาลไทย (พร้อมทั้งนําเสนอขอความเห็นชอบจากรัฐบาล
มาเลเซียด้วยเช่นกัน) ก่อนที่องค์กรร่วมจะได้ลงนามในฐานะผู้ขายก๊าซร่วมต่อไป ทั้งน้ี องค์กรร่วมประมาณการว่า
ภายใต้สัญญาดังกล่าว รัฐบาลทั้งสองจะมีรายได้เพ่ิมอีก 436 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 
  สาระสําคัญร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 สรุปได้ดังนี้ 
  1. วันที่มีผลบังคับใช้ของสัญญา อายุสัญญาจะเริ่มนับจากวันที่คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายลงนามในสัญญา
และจะสิ้นสุดเมื่อครบระยะเวลา 5 ปี 6 เดือน นับจากวันที่ลงนามในสัญญา 
  2. กลุ่มผู้ขายจะส่งก๊าซส่วนเพ่ิมให้กับผู้ซื้อในอัตรา 100 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตลอดระยะเวลา
ของสัญญาฉบับน้ี โดยไม่มีการคิด Shortfall หรือ Take or Pay  
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  3. ราคาก๊าซส่วนเพ่ิมน้ีจะมีราคาคงที่เท่ากับ 7.8 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู ตลอดระยะเวลาของ
สัญญา (ปัจจุบันราคาก๊าซ 7.0152 ดอลลาร์สหรัฐต่อล้านบีทียู)  
  4. พน. โดยกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติได้ส่งร่างสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 4 น้ีให้ อส. ตรวจพิจารณา
ควบคู่กันไปด้วยแล้ว 
 
13. เรื่อง ร่างปฏิญญานิวเดลีว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศฝ่ายใต้ – ด้านสิทธิเด็กในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟิก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างปฏิญญานิวเดลีว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศฝ่าย
ใต้ – ด้านสิทธิเด็กในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) 
เสนอ ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือขัดต่อผลประโยชน์ของ
ประเทศไทย ให้ พม. ดําเนินการโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  พม. รายงานว่า 

1. ในการประชุม High Level Meeting on South – South Cooperation for Child Rights in 
Asia and the Pacific หรือ HLM ซึ่งเป็นการประชุมระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กของ
ประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก โดยองค์การทุนเพ่ือเด็กแห่งสหประชาชาติร่วมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟิกกําหนดจัดเป็นประจําทุก 3 ปี มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและองค์การระหว่างประเทศในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กที่มุ่งเน้นความร่วมมือระหว่างประเทศ
ฝ่ายใต้ 

2. ในปี 2556 สาธารณรัฐอินเดียกําหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “The Second High Level 
Meeting on South – South Cooperation for Child Rights in Asia and the Pacific” ระหว่างวันที่ 23 – 25 
ตุลาคม 2556 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยที่ประชุมจะมีการรับรองร่างปฏิญญานิวเดลีว่าด้วยการส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศฝ่ายใต้ – ด้านสิทธิเด็กในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (The New Delhi Declaration on 
South – South Cooperation for Child Rights in Asia and the Pacific) ซึ่งร่างปฏิญญานิวเดลีฯ เน้นยํ้าการ
เสริมสร้างความร่วมมือด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิเด็กทั้งระดับประเทศของตนเองและระดับระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก 3 เรื่อง คือ 1. การพัฒนาเด็กปฐมวัย 2. วัยรุ่น และ 3. การพัฒนาเมืองเพ่ือสิทธิเด็ก 
 นอกจากน้ี ร่างปฏิญญานิวเดลีฯ ยังมีหลักการสอดคล้องกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งประเทศ
ไทยเข้าเป็นภาคี เมื่อปี 2535 โดยยึดการไม่เลือกปฏิบัติสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่รอดและพัฒนา การเคารพความคิดเห็นของ
เด็ก และคํานึงถึงประโยชน์สูงสุดของเด็ก โดยประเทศไทยมีนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมท้ังใน
ระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศที่สามารถดําเนินการได้ตามร่างปฏิญญานิวเดลีฯ ด้วย 
 
14. เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังการปรึกษาหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการ
ต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศเติร์กเมนิสถาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 

1. อนุมัติให้จัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง กต. แห่งราชอาณาจักรไทยกับ กต. 
เติร์กเมนิสถานฉบับภาษาอังกฤษ 

2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามเอกสารบันทึกความเข้าใจฯ ตามข้อ 1. 

3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกคร้ัง 
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ร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว เป็นความตกลงที่จัดทําขึ้นระหว่างหน่วยงานระดับกระทรวง โดยมี
สาระสําคัญเป็นการจัดต้ังกลไกลการปรึกษาหารือและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานซึ่งอยู่ในอํานาจหน้าที่ของ
กระทรวงการต่างประเทศที่ดําเนินการได้ จึงไม่เข้าข่ายเป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็น
หนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ  
 
15. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. อนุมัติการจัดทําและเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับผู้ถือ
หนังสือเดินทางธรรมดาระหว่างไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในความตกลง
ดังกล่าว 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ เพ่ือให้
สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ กต. สามารถดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีก
ครั้ง 
  สาระสําคัญของร่างความตกลงฯ 
  1. อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของแต่ละฝ่ายสามารถเดินทางเข้าประเทศและพํานัก             
ในประเทศผู้รับได้  เป็นเวลาไม่เกิน 14 วัน โดยยกเว้นการขอรับการตรวจลงตราล่วงหน้า 
  2. อนุญาตให้เดินทางเข้า-ออกผ่านท่าอากาศยานของไทยจํานวน 23 แห่ง ได้แก่ สุวรรณภูมิ                
ดอนเมือง เชียงใหม่ เชียงราย หาดใหญ่ ภูเก็ต น่าน พิษณุโลก แม่สอด แม่ฮ่องสอน ขอนแก่น นครราชสีมา อุดรธานี 
อุบลราชธานี กระบ่ี ตรัง นราธิวาส ระนอง สุราษฎร์ธานี หัวหิน สมุย สุโขทัย และอู่ตะเภา ตามเกณฑ์ “ช่องทาง
อากาศของด่านตรวจคนเข้าเมือง” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดที่ต้ังด่านตรวจคนเข้าเมืองและ
ช่องทางให้บุคคลเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและกําหนดให้บุคคลหรือพาหนะที่จะเข้ามาในหรือออกไป
นอกราชอาณาจักรผ่านการตรวจของพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง พ.ศ. 2549 และฉบับที่กําลังเสนอแก้ไข
เพ่ิมเติม 
  3. การปฏิเสธการเข้าเมือง การลดระยะเวลา และการบอกเลิก การอนุญาตพํานัก สามารถทําได้โดย
ไม่ต้องแจ้งเหตุผล 
  4. การระงับใช้ความตกลงฯ เป็นการช่ัวคราวสามารถทําได้ เพ่ือเหตุผลด้านความมั่นคงและด้าน
สาธารณสุข โดยต้องแจ้งอีกฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางการทูตอย่างน้อย 15 วัน 
  5. ไม่มีกําหนดอายุความตกลงฯ โดยจะมีผลบังคับใช้จนกว่าฝ่ายหน่ึงจะแจ้งยกเลิกความตกลงฯ เป็น
ลายลักษณ์อักษร ซึ่งการยกเลิกจะมีผลหลังจากที่ได้มีหนังสือแจ้งผ่านช่องทางการทูตแล้วเป็นเวลา 60 วัน 
  
16. เรื่อง  รายงานผลการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia–Pacific 
Water Summit : 2nd APWS)  และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) 
ประธานกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุม 2nd APWS เสนอดังน้ี  
  1. รับทราบผลการประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia –  
Pacific Water Summit : 2nd APWS)   
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  2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย 
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 12,619,975 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่ง
ภูมิภาคเอเชีย –แปซิฟิก คร้ังที่ 2 ให้กับกรมทรัพยากรนํ้า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.)  เพ่ือ
นํามาส่งคืนให้สํานักงานตํารวตแห่งชาติ (ตช.)  นําไปทดแทนเงินงบประมาณที่ได้สํารองจ่ายไปแล้ว 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการ
ประชุม 2nd APWS รายงานว่า  

1. การประชุมระดับผู้นําด้านนํ้าแห่งภูมิภคเอเชีย-แปซิฟิก ครั้งที่ 2 และกิจกรรมที่เก่ียวข้อง จัดขึ้น 
ระหว่างวันที่ 14-20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระ
ชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้หัวข้อหลัก “ภาวะผู้นําและพันธะผูกพันเพ่ือความม่ันคงด้านนํ้าและการเผชิญภัย
พิบัติด้านนํ้า  (Water Security and Water – related Disaster Challenges : Leadership and 
Commitment)”  

2. ผู้เข้าร่วมประชุม จํานวนทั้งสิ้น 1,500 คน ประกอบด้วย ระดับผู้นําประเทศ 10 ประเทศ และ 
จากองค์การสหประชาชาติ ได้แก่  บรูไนดารุสลาม ฟิจิ จอร์เจีย ทาจิกิสถาน บังคลาเทศ สาธารณรัฐเกาหลี  
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นีอูเอ ประเทศไทย วานูอาตู และประธานสมัชชาสหประชาชาติ  และระดับ
ผู้แทนประเทศ 27 ประเทศ ได้แก่ เมียนมาร์ ปาปัวนิวกินี  หมู่เกาะโซโลมอน ตูวาลู เวียดนาม ภูฎาน  กัมพูชา              
อินเดีน อินโดนีเซีย  คิริบาส เนปาล ฟิลิปปินส์ ซามัว สิงคโปร์ ศรีลังกา ติมอร์–เลสเต เติร์กเมนิสถาน จีน ญี่ปุ่น                
คีกิซ อุซเบกิสถาน ออสเตรเลีย อิหร่าน อิสราเอล มองโกเลีย นิวซีแลนด์ และฮังการี 

3. ผลจากการประชุม ได้แก่ ปฏิญญาเชียงใหม่ (Chiang Mai Declaration) ซึ่งเป็นเอกสารแสดง 
เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของผู้นําประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  โดย
ผู้นําประเทศต่างเน้นยํ้าถึงความสําคัญของทรัพยากรนํ้าต่อความม่ันคงของมนุษย์ เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
การบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  ผลักดันให้มีการนําเรื่องการลดความเสี่ยงจาก
ภัยพิบัติเข้าสู่ภาวะการพัฒนาของสหประชาชาติหลังปี 2015 เพ่ือลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ  พร้อมทั้งส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคในการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองค์กรความรู้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า อันจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้นํ้าและลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติด้านนํ้า 
 

แต่งต้ัง 
17.  เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสขุ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นางแสงดาว มยุระสาคร นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขา
กุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุ่มงานกุมารเวชกรรม 
โรงพยาบาลบุรีรัมย์ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 3 
พฤษภาคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง           
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  2. การแต่งต้ังผู้ว่าการการประปานครหลวง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังนายธนศักด์ิ วัฒนฐานะ เป็นผู้ว่าการการประปานครหลวง               
ตามมติคณะกรรมการการประปานครหลวง ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2556                
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันลงนามในสัญญาจ้างเป็นต้นไป 
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  3. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
สํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จํานวน 5 คน ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ดังน้ี 1. นายอภิสิทธ์ิ วีระสกุลวงศ์ ประธานกรรมการ 2. นายเฉลิมเกียรติ แสน
วิเศษ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านประวัติศาสตร์เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย์) 3. นายโชคดี ปรโลกานนท์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเกษตร) 4. นายอมร ชุติมาวงศ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการบริหารจัดการ)               
5. นายปรีชา อุยตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการศึกษาวิจัย การจัดกระบวนการเรียนรู้และการประสานงาน
เครือข่าย)  
  หมายเหตุ : กรรมการลําดับที่ 2-5  ได้รับการแต่งต้ังเป็นวาระที่ 2 (นับรวมการแต่งต้ังครั้งน้ีด้วย)  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป 
 

4. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่าย
บริหาร (นักบริหาร ระดับสูง)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย
ข้าราชการประจําด้านสังคม (นักบริหาร ระดับต้น) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป 
 

5. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
แรงงาน)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง ตามท่ีกระทรวงแรงงาน เสนอ ดังน้ี  
  1. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
  2. นายสุเมธ มโหสถ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง                
รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
  3. นายพานิช จิตร์แจ้ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดี
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
  4. นางอํามร เชาวลิต ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ
สํานักงานประกันสังคม 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
                           

6. คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว              
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556    

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 285/2556  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
อํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556   
  เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม  
2556 รัฐบาลเห็นเป็นการสมควรดําเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติ 
  ดังนั้น  เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  จึงแต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการ 
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จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  
2556 โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
  1.  องค์ประกอบ ประกอบด้วย  นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน
กรรมการ นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  และ                 
นายวราเทพ รัตนากร  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
รองประธานกรรมการ  กรรมการประกอบด้วย  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ราชเลขาธิการ เลขาธิการพระราชวัง 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน    โครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   ปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวง
ยุติธรรม ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ปลัดกรุงเทพมหานคร 
ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สมุหราชองครักษ์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก     
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ  ผู้ บัญชาการตํารวจแห่งชาติ  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์                
อธิบดีกรมธนารักษ์ อธิบดีกรมการศาสนา  อธิบดีกรมศิลปากร อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  อ ธิ บ ดี ก ร ม ก า ร แพท ย์  ผู้ บั ญ ช า ก า ร ตํ า ร ว จนค รบ า ล                
แม่ทัพภาคที่ 1 ประธานโทรทั ศ น์ รวมการ เฉพาะ กิจแห่ งประ เทศไทย  กรรมการผู้ อํ านวยการ ใหญ่                
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)  กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด ประธานมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช 
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ประกอบด้วย นายกมล                
สุขสมบูรณ์  รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้อํานวยการสํานักแผนงานและกิจการพิเศษ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ผู้อํานวยการสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สํ า นั ก ง า น ป ลั ด สํ า นั ก น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  
ผู้อํานวยการสํานักแบบพิธีและรับรองสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  2.  อํานาจและหน้าที่ 
       2.1  กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ                 
พระเจ้าอยู่หัว 
       2.2  พิจารณาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ               
พระเจ้าอยู่หัว 
       2.3  อํานวยการ สั ่งการ มอบหมายงาน ดําเนินการ  และประสานงานการดําเนินงาน              
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
       2.4  ดําเนินการประชาสัมพันธ์การดําเนินงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
       2.5  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
       2.6  ดําเนินงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง 
  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป 
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