
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/193169                               วันท่ี   28  กุมภาพันธ์  2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  27  กุมภาพันธ์  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันพุธที่  27 กุมภาพันธ์  2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
  วาระที่ 3 เรื่อง แผนแม่บทเร่งด่วนเพื่อขบัเคลื่อนการดําเนนิงานป้องกันและปราบปราม 
การค้ามนุษย์ประจําปี 2556 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ (พม.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบแผนแม่บทเร่งด่วนเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ ประจําปี 2556 
  2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม  (กองทัพเรือ) กระทรวงการ
ต่างประเทศ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) กระทรวงคมนาคม          
(กรมเจ้าท่า) กระทรวงมหาดไทย  (กรมการปกครองและผูว่้าราชการจังหวัด) กระทรวงยุติธรรม  (กรมสอบสวน
คดีพิเศษ) กระทรวงแรงงาน  (กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน) สํานักงบประมาณ  
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  (สํานักงานตรวจคน
เข้าเมือง  กองบังคับการตํารวจนํ้า กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ และกอง
บังคับการตํารวจท่องเที่ยว) สํานักงานอัยการสูงสุด  ศูนย์เทคโนโลยีอิเลก็ทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
สํานักงานศาลยุติธรรม สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พม. เร่งดําเนินการตามแผนแม่บท
เร่งด่วนเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจําปี 2556 และให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องเร่งรัดการดํานินการใช้จ่ายหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้อง
กับแผนดังกล่าวโดยด่วนตามความเห็นของสํานักงบประมาณ   ส่วนเรื่องอัตรากําลังส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับ
แผนแม่บทดังกล่าว ให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร.  
  3. ให้หน่วยงานตามข้อ 2 รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าให้ พม. ทราบ 
อย่างต่อเน่ือง เพ่ือรวบรวมนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ทั้งน้ี  มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กํากับดูแลและบรูณา
การการดําเนินการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึ่งรวมถึงเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสด้วย เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งประสานกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือกําหนดหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนในการจัดทําศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในลกัษณะเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service) ได้โดยด่วน และ
สามารถส่งต่อหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการต่อไปได้โดยเร็ว   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  
 

/ด้าน... 
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ด้านต่างประเทศ 
วาระที่ 13 เรือ่ง การจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแหง่ราชอาณาจักรไทย 

กับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรสวีเดน  
สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 

เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรสวีเดน ฉบับที่ 2 (ปี 2556-2560)   
   2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนาม
แผนปฏิบัติการร่วมฯ  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ 
และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  1. แผนปฏิบัติการร่วมไทย-สวีเดน ฉบับที่ 2 เป็นกรอบแนวทางการดําเนินความสัมพันธ์ 
และความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ทีท่ั้งสองประเทศมีความสนใจร่วมกันภายในระยะเวลา 5 ปี คือ ระหว่างปี 
2556-2560 โดยจัดทําขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือลงนาม  
   2. เน้ือหาของแผนปฏิบัติการร่วมฯ แบ่งออกเป็น 7 หมวด ได้แก่ 2.1 เสริมสร้างความสมัพันธ์
ทวิภาคี 2.2 สง่เสริมความเข้าใจระหว่างกัน 2.3 ขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาคี 2.4 ขยายความ
ร่วมมือทวิภาคีในสาขาที่มีผลประโยชน์รว่มกัน ได้แก่ เกษตรกรรมและปา่ไม้ ความร่วมมือด้านการป้องกัน
ประเทศ การออกแบบ การศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร การท่องเที่ยวและกีฬา สุขภาพและการดูและผู้สูงอายุ 2.5 การฟ้ืนฟู/บูรณะหลังเหตุการณ์ 
ภัยพิบัติสึนามิ  2.6 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระดับภูมิภาค 2.7 การแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็น 
ระหว่างประเทศ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 16 เรือ่ง  ร่างบันทกึความเขา้ใจระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือด้านการพฒันาของภาคเอกชนในพืน้ที่ชายแดน 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 
เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย          
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาของภาคเอกชนในพ้ืนที่ชายแดน 
  2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว 
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและ 
ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกคร้ัง  
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือริเริ่มและส่งเสริมโครงการความ
ร่วมมือด้านเทคนิคและวิชาการ (technical cooperation) ในการส่งเสริมข้อเสนอด้านการพัฒนา โดย
ภาคเอกชนในพ้ืนที่ชายแดน สรุปสาระสําคญั ดังน้ี 
  1. สาขาความร่วมมือที่ประสงค์ให้เกิดในการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนใน 4 สาขา ได้แก่ (1) 
อุตสาหกรรมนํ้ามันและก๊าซ (2) อุตสาหกรรมพลังงาน (3) อุตสาหกรรมยางพารา และ (4) อุตสาหกรรมหนัก  
 

/ทั้งน้ี... 
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ด้าน วาระ เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ-สังคม 3 แผนแม่บทเร่งด่วนเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มนุษย์ประจําปี 2556

ต่างประเทศ 13 การจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แห่งราชอาณาจจักรสวีเดน

16 ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลมาเลเชียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาของภาคเอกชนในพ้ืนท่ีชายแดน

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2556



http://www.thaigov.go.th                                                                   วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556          
                                                                                                                                             
  วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากน้ัน นายภักดีหาญส์   หิมะทองคํา พร้อมด้วย นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าว ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 

กฎหมาย 
  1.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติลักษณะ
    ปกครองท้องที่ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของอาเซียน พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
  3.  เรื่อง  แผนแม่บทเร่งด่วนเพ่ือขับเคล่ือนการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้า 
    มนุษย์ประจําปี 2556 
  4.  เรื่อง  มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556 
  5.  เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ 
    (กยอ.) ครั้งที่ 1/2556 
  6.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา  
    เครื่องที่ 3-4 
  7.  เรื่อง   แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) 
  8.  เรื่อง  การพิจารณางบประมาณ (งบกลาง) ปี 2556 เพ่ิมเติม ของสํานักงานตํารวจ 
    แห่งชาติ 
  9.  เรื่อง  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เพ่ือเป็น
    ข้อมูลประกอบการจัดทําร่างพระราชบัญัญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ
    ลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... 
 

ต่างประเทศ 
  10.  เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจด้านการลงทุนระหว่างสํานักงานคณะกรรมการ 
    ส่งเสริมการลงทุนแห่งราชอาณาจักรไทยกับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเอกชน 
    แห่งราชอาณาจักรเปรู (PROINVERSION)  
  11.  เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครั้งที่ 2 และการ
    ประชุมที่เก่ียวข้องในปี 2558  
  12.  เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเยาวชนและกีฬาระหว่าง 
    ไทยกับมาเลเซยี 
  13.  เรื่อง  การจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
    ราชอาณาจักรสวีเดน  
  14.  เรื่อง   ร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ว่าด้วยผลการประชุมหารือ
    ประจําปี ครั้งที่ 5 ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย  
  15.  เรื่อง  การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่า
    ที่ใกลสู้ญพันธ์ุ ครั้งที่ 16 (CITES CoP16) และการประชุมรัฐมนตรีอาเซยีนที่ 
    รับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและ
    พืชป่าที่ใกล้สญูพันธ์ุ (CITES)  
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  16.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
    ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาของภาคเอกชนในพ้ืนที่ชายแดน 
 

แต่งต้ัง 
  17.  เรื่อง   แต่งต้ัง 

1. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สาํนัก 
  นายกรัฐมนตร)ี 

2. แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา (ปคร.) ของกระทรวงการ 
  ต่างประเทศ 

3. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ี
4. แต่งต้ังคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม เพ่ิมเติม  
5. องค์ประกอบคณะกรรมการฝา่ยไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-

  อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจําปี 2556  
6. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
7. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
8. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  

  (กระทรวงอุตสาหกรรม)  
 9.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  

  (กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)  
 

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

เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  

รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1.  เรื่อง ร่างพระราชบญัญติัเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และรา่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่         
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
 คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบรายงานผลการตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
และร่างพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) รับไปดําเนินการปรับปรุงพระราชบัญญัติลักษณะ
ปกครองท้องที่ฯ ให้เหมาะสมต่อไป 
 
2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุม้กันของอาเซยีน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติดังน้ี  
  1. เห็นชอบความตกลงว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของอาเซียน และให้ส่งความตกลงฯ ให้
รัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   
   2. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันของอาเซียน พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงการต่างประเทศเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป เมื่อรัฐสภาได้ให้ความเห็นชอบ
ความตกลงตามข้อ 1. แล้ว  
  3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการให้สัตยาบันความตกลงฯ โดยให้ดําเนินการต่อไปได้ 
เมื่อความตกลงฯ ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา และร่างพระราชบัญญัติมีผลใช้บังคับแล้ว   
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  1. ความตกลงว่าด้วยเอกสทิธิ์และความคุม้กันของอาเซยีน มสีาระสําคัญ ให้นิติฐานะแก่อาเซียน
ทั้งในบริบทของกฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศ ซึ่งส่งผลให้อาเซยีนในฐานะองค์กรสามารถทาํ
นิติกรรมได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย รวมทั้งกําหนดเอกสิทธิและความคุ้มกันตามที่กฎบัตรฯ ระบุไว้เป็นหลักการ
ให้แก่อาเซียนและบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงานให้กับอาเซียน ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลข้างต้นมีอิสระในการทํางาน
และจะผลิตผลงานที่มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น  
   2. ร่างพระราชบัญญติัว่าด้วยเอกสิทธิ์และความคุ้มกันของอาเซียน พ.ศ. .... กําหนดให้อาเซียน 
สถานที่ ทรัพย์สิน และสินทรพัย์ของอาเซียน การสื่อสาร บรรณาสาร และเอกสารทั้งปวงที่อาเซียนมีกรรมสทิธ์ิหรอืที่
ยึดถือไว้ ได้รับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันที่จําเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ในประเทศไทย รวมทั้งให้พนักงานของสํานัก
เลขาธิการอาเซียนและเจ้าหน้าที่ของรัฐสมาชิกได้รับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกันตามที่ระบุไว้ในความตกลงว่าด้วยเอก
สิทธ์ิและความคุ้มกันของอาเซียน  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
3. เรื่อง แผนแม่บทเร่งด่วนเพื่อขบัเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจําปี 2556 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
ดังน้ี 
  1. เห็นชอบแผนแม่บทเร่งด่วนเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 
ประจําปี 2556 
  2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงกลาโหม  (กองทัพเรือ) กระทรวงการ
ต่างประเทศ  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง) กระทรวงคมนาคม          
(กรมเจ้าท่า) กระทรวงมหาดไทย  (กรมการปกครองและผูว่้าราชการจังหวัด) กระทรวงยุติธรรม  (กรมสอบสวนคดี
พิเศษ) กระทรวงแรงงาน  (กรมการจัดหางาน และกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน) สํานักงบประมาณ  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) สาํนักงานตํารวจแห่งชาติ  (สาํนักงานตรวจคนเข้าเมือง        
กองบังคับการตํารวจนํ้า กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับการค้ามนุษย์ และกองบังคับการ
ตํารวจท่องเที่ยว) สํานักงานอัยการสูงสุด  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแ์ละคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สํานักงานศาล
ยุติธรรม สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ พม. เร่งดําเนินการตามแผนแม่บทเร่งด่วนเพ่ือขับเคลื่อน
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การดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ประจําปี 2556 และให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งรัดการดํานินการ
ใช้จ่ายหรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนดังกล่าวโดยด่วนตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ   ส่วนเรื่องอัตรากําลังส่วนราชการที่เก่ียวข้องกับแผนแม่บทดังกล่าว ให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสํานักงาน ก.พ.ร.  
  3. ให้หน่วยงานตามข้อ 2 รายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าให้ พม. ทราบอย่างต่อเน่ือง 
เพ่ือรวบรวมนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  ทั้งน้ี  มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กํากับดูแลและบรูณาการ
การดําเนินการการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ซึง่รวมถึงเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสด้วย 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป รวมท้ังประสานกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือกําหนดหมายเลขโทรศัพทส์ายด่วนในการจัดทําศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เก่ียวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ในลกัษณะเบ็ดเสร็จ (One-Stop-Service) ได้โดยด่วน และสามารถส่งต่อหน่วยงานที่
เก่ียวข้องเพ่ือดําเนินการต่อไปได้โดยเร็ว 
  สาระสาํคญัของแผนแม่บทเร่งด่วนเพื่อขบัเคลื่อนการดําเนนิงานป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ ประจําปี 2556 ประกอบด้วยหัวข้อสําคัญ 9 ข้อ ดังน้ี 
  1. การค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงาน 2. การดูแลแรงงานที่เสีย่งต่อการถูกค้ามนุษย์ 3. การปรับปรุง
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 4. ระบบการคัดแยก
ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 5. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินคดี 6. การอนุญาตให้ผู้เสียหายอยู่ในราชอาณาจักร
และทํางานได้เป็นการช่ัวคราว [ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551] 
7. การค้ามนุษย์กับการท่องเที่ยว 8. การให้ข้อมูลและภาพลักษณ์ของประเทศไทย และ 9. ทรัพยากรในการ
ดําเนินงานตามแผนแม่บทเรง่ด่วน 
 
4. เรื่อง มติคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาติ ครัง้ที่ 1/2556 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 
2556 ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของมติ มี 2 เรือ่ง ดังนี ้
  1. เห็นชอบการปรับปรุงเพิ่มเติมข้อความ นิยาม “อุตสาหกรรมเหล็กหรือเหล็กกล้า” ในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดทํารายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามท่ี ทส. เสนอ และมอบให้สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม จดัทําประกาศกระทรวงฯ ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมบทนิยามดังกล่าว พร้อมกับให้นําเสนอ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาลงนามต่อไป 
  2. เห็นชอบโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ของ กฟผ. โดยให้ กฟผ. ดําเนินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 
ตามท่ีกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ ชุดที่ 2 ของ กฟผ.  
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านการ
พัฒนาโครงการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือโครงการร่วมกับเอกชน  
 
5. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสรา้งอนาคตประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ 1/2556 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคต
ประเทศ (กยอ.) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2556 ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสรา้งอนาคตประเทศเสนอ ซึ่งมี
สาระสําคัญโดยสรุปดังน้ี 
  1. สรุปผลการศึกษาดูงาน “การสรา้งสรรค์มูลคา่จากรถไฟความเร็วสงู” ระหว่างวันที่ 11 – 16 
ธันวาคม 2555 ณ ประเทศญี่ปุ่นของ กยอ. พบว่า จากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการพัฒนาประเทศที่เปลี่ยนแปลง
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ควรมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและแนวทางการพัฒนากิจการรถไฟจากการพ่ึงพางบประมาณจากรัฐบาลไปสู่รูปแบบ
กิจการที่สามารถพ่ึงพาตนเองในทางธุรกิจได้ ทั้งน้ี ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการสร้างสรรค์มลูค่าเพ่ิมจากกิจการ
รถไฟในประเทศญี่ปุ่นที่สําคญั ได้แก่ 
   1.1 การปฏิรูปและการพัฒนากิจการรถไฟให้มีประสิทธิภาพควรต้องสร้างความเข้าใจกับผู้มี
ส่วนได้เสียและผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างค่อยเป็นค่อยไปและต่อเน่ือง 
   1.2 การออกแบบบริการ (Service Design) ควรต้องทําความเข้าใจพฤติกรรมของ
ผู้ใช้บริการในพื้นที่/ชุมชนที่แตกต่างกันและสร้างกิจกรรมที่ตอบสนองวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงของประชาชนผู้ใช้บริการ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
   1.3 การมสี่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นเป็นปัจจัยสําคัญในการสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากกิจการรถไฟ 
  2. ความคบืหน้าของกองทนุส่งเสริมการประกันภัยพบิติัของ คปภ. มดัีงน้ี 
   2.1 ผลการดําเนินการระหว่างวันที่ 28 มีนาคม 2555 – 7 มกราคม 2556 บริษัท
ประกันภัยจํานวน 52 บรษิัท ได้มีการจําหน่ายกรมธรรม์ประกันภัยเป็นจํานวน 591,167 ฉบับ โดยมทีุนประกันภัย
พิบัติรวม 62,985 ล้านบาท เบ้ียประกันภัยรวม 450 ล้านบาท ทุนประกันภัยต่อตามสัดส่วนกองทุนฯ 47,864 ล้าน
บาท และเบ้ียประกันภัยต่อรวม 359 ล้านบาท 
   2.2 สัดส่วนการรับประกันภัยแบ่งตามกลุ่มผูเ้อาประกันภัย พบว่า 
    2.2.1 กลุ่มบ้านและท่ีอยู่อาศยัมีสัดส่วนของการรับประกันภัยสูงสุดถึงร้อยละ 91 
รองลงมาคือ SMEs ร้อยละ 8 และอุตสาหกรรม ร้อยละ 1 
    2.2.2 กลุ่มบ้านอยู่อาศยัมีสัดส่วนของทุนประกันภัยต่อสูงสุดถึงร้อยละ 55 
อุตสาหกรรม ร้อยละ 30 และ SMEs ร้อยละ 15 
    2.2.3 อุตสาหกรรมมีสัดส่วนของเบ้ียประกันภัยต่อสูงสุดถึงร้อยละ 43 รองลงมา
คือ บ้านและทีอ่ยู่อาศัย ร้อยละ 37 และ SMEs ร้อยละ 20 
   2.3 โครงการจัดจ้างนายหน้า (ที่ปรึกษา) ประกันภัยต่อ โดยจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษา
ประกันภัยต่อ 2 บริษัท คือ Aon (Aon Benfield) และ Marsh (Guy Carpenter) ซึ่งอยู่ระหว่างการทําสัญญาการทํา
ประกันภัยต่อโดยจะแล้วเสร็จภายใน 2 เดือนข้างหน้า และบางบริษัทประสงค์จะขอปรับสัดส่วนการรับความเสี่ยงไว้
เอง ซึ่งขณะน้ีอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลของสมาคมประกันวินาศภัยไทยให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2556 
และจะนําข้อมลูดังกล่าวส่งให้กองทุนฯ รวบรวมให้บริษัททีป่รึกษาพิจารณาแนวทางการทําประกันภัยต่อกองทุนฯ 
ต่อไป 
  3. ความคบืหน้าการดําเนินงานเพ่ือฟื้นฟู กนอ. กระทรวงอุตสาหกรรม จากผลการสํารวจสถานะ
ผู้ประกอบการในนิคม/เขต/สวนอุตสาหกรรม ณ วันที ่25 มกราคม 2556 พบว่ามีผู้ประกอบการท่ีเปิดดําเนินการเต็ม
กําลังการผลิต จํานวน 489 ราย เปิดดําเนินการบางส่วน จํานวน 210 ราย และยังไม่ได้เปิดดําเนินการ 140 ราย จาก
จํานวนผู้ประกอบการทั้งสิ้น 839 ราย หรือคิดเป็นผู้ประกอบการท่ีเปิดดําเนินการแล้ว ร้อยละ 83.31 โดยมอบหมาย
ให้ กนอ. รายงานความคืบหน้าฯ ให้ กยอ. ทราบต่อไป 
  4. การแต่งต้ัง นายพรหมินทร์ เลิศสรุิย์เดช เป็นที่ปรึกษา กยอ. และมอบหมายฝ่ายเลขานุการ 
กยอ. รับไปดําเนินการตามระเบียบและขั้นตอนต่อไป 
 
6. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการโรงไฟฟา้ลําตะคองชลภาวัฒนา เครือ่งที่ 3-4 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3        
(ฝ่ายเศรษฐกิจ)  ครั้งที ่3/2556  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี  เป็น
ประธาน ที่เห็นชอบการขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการโรงไฟฟ้าลําตะคองชลภาวัฒนา เคร่ืองที่ 3-4 (จากเดิม
กําหนดแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2545 เป็นกําหนดดําเนินงานต้ังแต่เดือนเมษายน 2557 – กันยายน 
2560) โดยใช้กรอบวงเงินเดิมที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เคยได้รับอนุมัติโครงการฯ สําหรับเคร่ืองที่ 
1-2 และเคร่ืองที่ 3-4 ไปแลว้ เมื่อปี 2537 จํานวน 21,800 ล้านบาท ตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ 
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7. เรื่อง  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแผนพัฒนาจังหวัด จํานวน 76 จังหวัด และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี  
(พ.ศ. 2557 – 2560) จํานวน 18 กลุม่จังหวัด ตามความเห็นของมติคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) 
 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  ก.น.จ. ในการประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2555 มีมติเห็นชอบนโยบาย หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี ในรอบที่ 2 (พ.ศ. 2557 – 2560) รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณา
คุณภาพแผนพัฒนาของจังหวัดและของกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังน้ี  
  นโยบาย  
  1) ให้นํานโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนพัฒนาประเทศ แนวทาง การ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค (ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) รวมถึง ยุทธศาสตร์รายสาขา/เฉพาะด้าน เช่น 
ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม แนวทางการพัฒนา การเกษตร ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการนํ้า ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เป็นต้น มาเป็นกรอบหลักในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  
  2) จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นใน
จังหวัด จึงต้องให้ความสําคญักับการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในจังหวัด 
ตามกระบวนการประชาคมชุมชน เพ่ือพิจารณาปัญหาและความต้องการของประชาชน รวมทั้งรวบรวมความคิดเห็น
จากอําเภอซึ่งจะประมวลข้อมูลตามแผนชุมชน/แผนพัฒนาท้องถิ่นมาเพ่ือประกอบการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุม่จังหวัดด้วย  
  3) มุ่งเน้นการทํางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วนโดยคํานึงความพร้อมของทุกภาคส่วน (ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิน่รวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาชน/ชุมชน)ในพ้ืนที ่
และมีการประสานและเช่ือมโยงการทํางานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดใหเ้หมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และความร่วมมือในการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
  4) ให้ความสําคัญกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด โดยจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องให้ความสาํคัญใน
แผนพัฒนากลุม่จังหวัดให้มากขึ้น ต้องมีการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างจังหวัดต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดน้ัน
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและการกระจายความเจริญเติบโตระหว่างจังหวัด และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกจังหวัด สามารถแก้ปัญหาในภาพรวมของกลุ่มจังหวัด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และสนองตอบต่อความต้องการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดได้อย่างแท้จริง  
  5) แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจงัหวัดจะต้องมีความเช่ือมโยงไปสู่การปฏิบัติ โดยการ
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัดจะต้องสอดคล้องกับ            
ทิศทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด รวมทั้งจัดทําโครงการที่มีคุณภาพตาม
หลักเกณฑ์และแนวทางที่ ก.น.จ. กําหนด  
  2. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557 – 
2560) กําหนดไว้ดังนี้  
   2.1 ขอบเขตของแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  
    1) ขอบเขตของแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดเป็นแผนทีมุ่่งการพัฒนา
จังหวัดแบบองค์รวมท่ีครอบคลุมทุกมิติ ในด้านเศรษฐกิจ สงัคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความมั่นคง  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพซึ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัด  
    2) ขอบเขตของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัดจะเป็นแผนที่
มุ่งเน้นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัดและนําไปสู่การ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด  
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   2.2 แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด จะต้องคํานึงถึงแนวทาง ดังน้ี  
    1) ต้องสอดคล้องเช่ือมโยงกับนโยบายของรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์รายสาขา/เฉพาะด้าน 
รวมทั้งสอดคลอ้งกับศักยภาพ โอกาส สภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 3  
    2) คุณภาพของแผน ในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด       
ที่มีคุณภาพ จะต้องผ่านกระบวนการเห็นชอบร่วมกันของทุกฝ่าย และแผนดังกล่าวจะต้องมีความชัดเจน ความเป็น
เหตุเป็นผลของแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่สอดคล้อง เช่ือมโยงต้ังแต่วิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จนถึงแผนงาน/โครงการ (Logical Framework) โดยมี
รายละเอียดดังน้ี  
     (1) มีการกําหนดประเด็นปัญหาและโอกาสการพัฒนาชัดเจนทั้งในเชิง
ของขนาด และพ้ืนที่ พร้อมทั้งจัดลําดับความสําคัญของปัญหาและโอกาสการพัฒนานั้น ๆ  
     (2) มีวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในเชิงปริมาณและคุณภาพที่
ชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงการแก้ปัญหา และการใช้โอกาสในการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจงัหวัด  
     (3) มีประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาที่
ตอบสนองกับวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของแผน โดยในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์จะต้องมีการหาข้อตกลง
ร่วมกันเพ่ือยืนยันประเด็นยุทธศาสตร์น้ัน ๆ และเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน  
     (4) มีการจัดลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์  
     (5) มีแผนงาน/โครงการ ตอบสนองกับแนวทางพัฒนานั้น ๆ  
 
8. เรื่อง การพจิารณางบประมาณ (งบกลาง) ปี 2556 เพิ่มเติม ของสาํนักงานตํารวจแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติในหลักการตามขอ้เสนอของสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  ให้
สํานักงานตํารวจแห่งชาติดําเนินโครงการจัดหาครุภัณฑ์ อาวุธยุทโธปกรณ์  เครื่องมือพิเศษ  และอาคารที่พักอาศัย 
สําหรับข้าราชการตํารวจช้ันประทวนที่บรรจุใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556 งบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น  ในวงเงิน 
862,278,700 บาท และให้สาํนักงานตํารวจแห่งชาติขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณโดยตรง 
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
9. เรื่อง ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เพื่อเปน็ข้อมูลประกอบการ
จัดทําร่างพระราชบญััญัติใหอํ้านาจกระทรวงการคลังกู้เงนิเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งของ
ประเทศ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ เพ่ือเป็น 
ข้อมูลประกอบการจัดทําร่างพระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการ
ขนส่งของประเทศ พ.ศ. .... และให้หน่วยราชการที่เก่ียวข้องใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือสําหรับประสานการ
ดําเนินงานร่วมกันอย่างมีบูรณาการ สอดคล้องตามบทบาทภารกิจหน้าที่ในขั้นตอนต่อไป 

2. เห็นชอบให้ คค. จัดสัมมนารบัฟังความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง การลงทุนพัฒนาโครงสร้าง 
พ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ  ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลเพ่ือสรา้งความเข้าใจแก่ประชาชน โดยมอบหมายให้
สํานักงบประมาณจัดหางบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาดังกล่าวต่อไป 
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ต่างประเทศ 
10. เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจด้านการลงทุนระหว่างสาํนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเอกชนแห่งราชอาณาจักรเปรู (PROINVERSION)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการลงทุนระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนแห่งราชอาณาจักรไทยกับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนเอกชนแห่งราชอาณาจักรเปรู 
ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  อก. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจาณาว่า  
  1. หน่วยงานส่งเสริมการลงทนุของเปรู (PROINVERSION) มีความประสงค์จะจัดทาํบันทึกความ
เข้าใจด้านการส่งเสริมการลงทุนระหว่างสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานส่งเสริมการลงทุน
เอกชนแห่งราชอาณาจักรเปรู (Memorandum of Understanding Concerning Cooperation on the 
Promotion of Bilateral Investments to be signed between the Board of Investment of the kingdom 
of Thailand and the Private Investment Promotion Agency of Peru) ซึ่งมีสาระสําคัญในเรือ่งความร่วมมือ
ทางด้านการลงทุนและการแลกเปลี่ยนข้อมลูระหว่างกัน   
   2. อก. เห็นว่าในระยะที่ผ่านมา โครงการจากราชอาณาจักรเปรูที่ลงทุนในไทยมีเพียง 2 โครงการ 
เน่ืองจากระยะทางที่ห่างไกลและยังไม่มีความร่วมมือด้านการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม จึงเห็นควรจัดทําบันทึกความ
เข้าใจด้านการลงทุนระหว่างสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและหน่วยงานส่งเสริมการลงทนุเอกชนแห่ง
ราชอาณาจักรเปรู (PROINVERSION) ขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้มีการลงทุนระหว่างกันให้มากขึ้น  
  3. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2554  ฝา่ยราชอาณาจักรเปรูได้มีหนังสือขอจัดทําบันทึกความ
เข้าใจฯ ซึ่งได้ปรับแก้เป็นร่างสุดท้ายและผา่นความเห็นชอบทั้งฝ่ายไทยและเปรูเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 โดย
เอกอัครราชทูตเปรูประจําประเทศไทยเป็นผู้ได้รับมอบอํานาจลงนามและมีความประสงค์จะให้ลงนามในบันทึกความ
เข้าใจฯ ภายในเดือนมีนาคม 2556  
  4. บันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ผ่านการปรับแก้และได้รบัความเห็นชอบด้านเน้ือหาสาระจาก
หน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งฝ่ายไทยและเปรู รวมทั้งกระทรวงการต่างประเทศ (กรมสนธิสญัญาและกฎหมาย) แล้ว  
 
11. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสดุยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย ครัง้ที่ 2 และการประชมุที่เก่ียวข้องใน
ปี 2558  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. ให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation 
Dialogue Summit – ACD Summit) ครั้งที่ 2 และการประชุมที่เก่ียวข้องในปี 2558 (ค.ศ.2015) ระหว่างวันที่ 8-
12 มีนาคม 2558 โดยจะมีการประชุมระดับผู้นําในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ทั้งน้ี การเสนอช่วงเวลาดังกลา่วพิจารณา
จากปัจจัยที่เก่ียวข้อง ได้แก่ วันหยุดประเพณีและวันสําคญัของประเทศสมาชิก ACD ตลอดจนการเลือกต้ังทั่วไป           
ที่กําหนดจะมีขึ้นภายในปี 2558 ด้วยแล้ว 
  2. ใหม้ีการจัดต้ังคณะกรรมการและคณะทํางานต่าง ๆ ประกอบด้วย ส่วนราชการที่เก่ียวข้องใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือเตรียมการสําหรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ACD Summit ครั้งที่ 2 และการประชุมที่
เก่ียวข้องในปี 2558 
 
12. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเยาวชนและกีฬาระหว่างไทยกับมาเลเซีย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเยาวชนและกีฬา
ระหว่างไทยกับมาเลเซีย  ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอ ทั้งน้ี หากก่อนลงนามมีความจําเป็นต้อง
ปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไมใ่ช่สาระสําคัญให้ กก. พิจารณาดําเนินการในเรื่องน้ัน ๆ แทนคณะรัฐมนตรี 
โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง  ทั้งน้ี  มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 
เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ ฯ   
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  สําหรับภาระงบประมาณที่จะเกิดขึ้นจากการดําเนินการดังกล่าว  ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาขอรับการจัดสรรงบประมาณตามความจําเป็นต่อไป  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
13. เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรสวีเดน  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรสวีเดน ฉบับที่ 2 (ปี 2556-2560)   
   2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามแผนปฏิบัติ
การร่วมฯ  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและ         
ไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกคร้ัง  
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
  1. แผนปฏิบัติการร่วมไทย-สวีเดน ฉบับที่ 2 เป็นกรอบแนวทางการดําเนินความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือในมิติต่าง ๆ ที่ทั้งสองประเทศมีความสนใจร่วมกันภายในระยะเวลา 5 ปี คือ ระหว่างปี 2556-2560 โดยจัดทํา
ขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือลงนาม  
   2. เน้ือหาของแผนปฏิบัติการร่วมฯ แบ่งออกเป็น 7 หมวด ได้แก่ 2.1 เสริมสร้างความสัมพันธ์ทวิ
ภาคี 2.2 ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างกัน 2.3 ขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจทวิภาค ี2.4 ขยายความร่วมมือทวิภาคี
ในสาขาที่มผีลประโยชน์ร่วมกัน ได้แก่ เกษตรกรรมและป่าไม้ ความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ การออกแบบ 
การศึกษา วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี พลังงานและส่ิงแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การท่องเที่ยว
และกีฬา สุขภาพและการดูและผู้สูงอายุ 2.5 การฟ้ืนฟู/บูรณะหลังเหตุการณ์ภัยพิบัติสึนามิ 2.6 ความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาระดับภูมิภาค 2.7 การแลกเปลี่ยนขอ้คิดเห็นในประเด็นระหว่างประเทศ  
 
14. เรื่อง  ร่างเอกสารแถลงข่าวร่วม (Joint Press Statement) ว่าด้วยผลการประชุมหารือประจําปี ครั้งที่ 5 
ระหว่างนายกรัฐมนตรีกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างเอกสารแถลงข่าวร่วมว่าด้วยผลการประชุมหารือประจําปี ครั้งที่ 5 ระหว่าง
นายกรัฐมนตรกัีบนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย (ตาม ส. ด่วนที่สดุ ที่ กต 302/604  ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556)  
   2. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างเอกสารแถลงขา่วร่วมฯ ในส่วนที่สอดคล้องกับนโยบาย
และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรพิีจารณาอีกคร้ัง  
 
15. เรื่อง การประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพชืปา่ที่ใกล้สญูพนัธุ์                
ครั้งที่ 16 (CITES CoP16) และการประชมุรัฐมนตรีอาเซียนที่รบัผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชปา่ที่ใกลสู้ญพันธุ์ (CITES)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบและเห็นชอบในหลักการตามทีก่ระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ ดังน้ี  
   1. รับทราบความก้าวหน้าในการจัดเตรียมการจัดการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สญูพันธ์ุ ครั้งที่ 16 (The 16th meeting of the Conference of the 
Parties to CITES:CITES CoP 16)  
   2. เห็นชอบในหลักการ ดังน้ี  
    2.1 (ร่าง) กรอบข้อคิดเห็นของประเทศไทยต่อวาระการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ ครัง้ที่ 16 (CITES CoP16) ทั้งวาระการประชุมที่เก่ียวกับ
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กฎระเบียบในการดําเนินงานให้เป็นไปตามอนุสัญญา CITES (Working Documents) และวาระการประชุมเกี่ยวกับ
ข้อเสนอต่าง ๆ (Proposals)   
   2.2 (ร่าง) แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีอาเซยีนที่รับผิดชอบการอนุวัติอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สญูพันธ์ุ (CITES) 
    ทั้งน้ี หากมีข้อเจรจาใดที่นอกเหนือจากข้อคิดเห็นที่กําหนดไว้แล้วและไม่มผีลผูกพันทาง
กฎหมายต่อประเทศไทยให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าคณะผู้แทนไทยตามท่ี ทส. เสนอ สามารถใช้ได้ตามความจําเป็น
และเหมาะสม  
 
16. เรื่อง ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาของภาคเอกชนในพืน้ที่ชายแดน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลมาเลเซียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย          
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาของภาคเอกชนในพ้ืนที่ชายแดน 
  2. อนุมัติให้นายกรัฐมนตรีลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว 
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงร่างบันทึกความเขา้ใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญและไม่ขัด 
ต่อผลประโยชน์ของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
อีกคร้ัง  
  สาระสาํคญัของร่างบนัทึกความเข้าใจฯ มวัีตถุประสงค์เพ่ือริเริ่มและสง่เสริมโครงการความร่วมมือ
ด้านเทคนิคและวิชาการ (technical cooperation) ในการส่งเสริมข้อเสนอด้านการพัฒนา โดยภาคเอกชนในพ้ืนที่
ชายแดน สรุปสาระสําคัญ ดังน้ี 
  1. สาขาความร่วมมือที่ประสงค์ให้เกิดในการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนใน 4 สาขา ได้แก่ (1) 
อุตสาหกรรมนํ้ามันและก๊าซ (2) อุตสาหกรรมพลังงาน (3) อุตสาหกรรมยางพารา และ (4) อุตสาหกรรมหนัก ทั้งน้ี 
กระทรวงการต่างประเทศเห็นควรเสนอสาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นสาขาที่ 5 ด้วย 
  2. ให้รฐับาลของทั้งสองฝ่ายจัดต้ังคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนระหว่าง
มาเลเซีย-ไทย (Malaysia – Thailand Border Development Committee) ประกอบด้วยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ของทั้งสองฝ่าย เพ่ือหารือรายละเอียดของข้อเสนอของภาคเอกชนมาดําเนินการต่อไป 
  3. บันทึกความเข้าใจฯ จะมผีลบังคับใช้เป็นระยะเวลา 3 ปี นับจากการลงนามและจะต่ออายุโดย
ทันทีอีก 5 ปี ภายหลังบันทึกความเข้าใจหมดอายุดังกล่าว 
 

แต่งต้ัง 
17. เรื่อง  แต่งต้ัง 
 

1. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรฐัมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นางสาวเยาวพร ปิยมาพรชัย ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระเบียบ
ราชการส่วนภูมิภาคและความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาํนักงาน ก.พ.ร. ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษา
การพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 6 
พฤศจิกายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่               
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

2. แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรฐัมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงการต่างประเทศ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบช่ือผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวง                 
การต่างประเทศ (กต.) ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรเีสนอ โดย กต. ได้แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศได้แต่งต้ังให้ นายพีรศักย จันทวรินทร์ เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง (นักบริหารการทูตระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง เป็น ปคร. ของ กต.  
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3. คําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตร ี
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบคาํสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 55/2556 เรื่อง มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
  โดยที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2556 ให้ใช้
บังคับต้ังแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2556 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 มาตรา 12 มาตรา 15 และ
มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมครั้งสุดท้าย โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชแผ่นดิน (ฉบับที ่5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีจึงมี
คําสั่งมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตร ีในการกํากับ
ดูแลการดําเนินกิจการของสํานักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 
 

4. แต่งต้ังคณะกรรมการองค์การเภสชักรรม เพิ่มเติม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอดังน้ี  
  1. อนุมัติแต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม โดยมีรายช่ือดังน้ี 1) นายพรเทพ     
ศิริวนารังสรรค์ 2) นายสมชัย นิจพานิช 3) นายสมชัย โกวิทเจริญกุล 4) นายนิพนธ์ โพธ์ิพัฒนชัย ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่           
27 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป และให้มีวาระเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของคณะกรรมการที่คณะรฐัมนตรีแต่งต้ัง
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555  
   2. อนุมัติให้คณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมมีจํานวนเกินกว่าสิบเอ็ดคนแต่ไม่เกินสิบห้าคน               
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 มาตรา 6 และทีแ่ก้ไข
เพ่ิมเติม  
 

5. องค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนธิกิารศึกษาไทย-อเมริกัน 
(ฟุลไบรท์) ประจําปี 2556  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติองค์ประกอบของคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิ
การศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจําปี 2556 โดยคงไว้เป็นชุดเดียวกับองค์ประกอบในปี 2555 ตามที่กระทรวง
การต่างประเทศเสนอ ดังน้ี นายมนัสพาสน์ ชูโต อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการประกอบด้วย อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ หรือผู้แทน ผูอํ้านวยการสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการ
พัฒนาระหว่างประเทศ หรือผู้แทน ผูแ้ทนสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนายกสมาคมฟุลไบรท์ไทย                 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป   
 

6. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
เสนอ ดังน้ี 1. นายสุระ เตชะทัต เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม 2. นายพิพัฒน์ เลิศกิตติสุข เป็น
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นต้นไป  
 

7. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ตามท่ี
กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ ดังน้ี  
  1. นายเอนก สีหามาตย์ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมศิลปากร แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม  
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   2. นางวิไล วิทยานารถไพศาล รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม แต่งต้ัง             
ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
วัฒนธรรม  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

8. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
อุตสาหกรรม)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ ผู้อํานวยการ (นักบริหารระดับสูง) 
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  9. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบรหิาร ระดับสูง (กระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง 
จํานวน 1 ตําแหน่ง คือ ว่าที่ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการท่องเที่ยว กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
 
 

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