
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวท่ี 01/06
                                                 วันท่ี 14 มิถุนายน 2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นายปณิธาน วัฒนายากร  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   และนายมารุต มัสยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
   

  เศรษฐกิจ 
 1. เรื่อง  การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2554 ครั้งท่ี 2 
 2. เรื่อง  การกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  
   
 สังคม 
   3.   เรื่อง   การดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง กรณีเรือน้ําตาล
           ล่มในแม่น้ําเจ้าพระยาในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี 
 4. เรื่อง  รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การชดเชยรายได้เกษตรกร 
   โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 
 5. เรื่อง  การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีได้รับการผ่อนผันให้อยู่ใน  
   ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับอนุญาตทํางาน 
 
 ต่างประเทศ 
 6. เรื่อง  รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก Universal 
   Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิมนุยชนแห่งสหประชาติ 
 7. เรื่อง  ร่างปฏิญญาการประชุมระดับรัฐมนตรีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ
   ว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  
 8. เรื่อง  รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของ 
   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เพ่ือส่งกลับ 
   ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กรณีอุ้มบุญ  
 
 แต่งตั้ง 
 9. เรื่อง   แต่งต้ัง 
   1. แต่งต้ังกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการการเคหะ  
    แห่งชาติ  
   2. ขอเพ่ิมองค์ประกอบคระกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก  
   3.   ขอความเห็นชอบในการแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม 
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เศรษฐกิจ 

 

1. เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2554 ครั้งท่ี 2 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ี คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ เสนอ ดังนี้ 
  1. รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2554 ครั้งท่ี 2 ท่ีมีวงเงินปรับลดลง 
33,380.13 ล้านบาท จากการปรับปรุงแผนครั้งท่ี 1 ซ่ึงมีวงเงินรวม 1,291,504.27 ล้านบาท เหลือ 1,258,124.14 ล้านบาท 
  2. รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สินของรัฐวิสาหกิจท่ีได้รับยกเว้นไม่ต้องอยู่ภายใต้กรอบวงเงินแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะ ท่ีมีวงเงินปรับเพ่ิมข้ึน 6,587.96 ล้านบาท จากเดิม 133,205.26 ล้านบาท เป็น 139,793.22 ล้านบาท 
 
2. เรื่อง การกําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับท่ี 2) ลงวันท่ี 
29 เมษายน 2554 ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ  เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพ่ือให้มีผลใช้บังคับต่อไป   
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  รง. รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการค่าจ้างชุดท่ี 18 ครั้งท่ี 6/2554 เม่ือวันท่ี 28 เมษายน 2554 มีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้กําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือเพ่ิมเติมอีก 11 สาขาอาชีพ  โดยใช้มาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติเป็นเกณฑ์วัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ และความสามารถ และให้มีผลใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  เพ่ือให้ลูกจ้างท่ีผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติท่ีทํางานในตําแหน่งงานหรือ
ลักษณะงานท่ีต้องใช้ทักษะฝีมือ ความรู้ และความสามารถ ตามมาตรฐานฝีมือในสาขาอาชีพและระดับท่ีกําหนดให้ได้รับอัตรา
ค่าจ้างท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม ดังนี้  

หน่วย : บาทต่อวัน 
กลุ่มสาขาอาชีพ/สาขาอาชีพ ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 

1. ช่างอุตสาหการ  
   1.1 ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์                        ไม่น้อยกว่า 
   1.2 ช่างเชื่อมแม็ก                                                       ไม่น้อยกว่า 
   1.3 ช่างเชื่อมทิก                                                         ไม่น้อยกว่า  
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2. ช่างก่อสร้าง   
   2.1 ช่างไม้ก่อสร้าง                                                      ไม่น้อยกว่า 
   2.2 ช่างก่ออิฐ                                                            ไม่น้อยกว่า  
   2.3 ช่างฉาบปูน                                                          ไม่น้อยกว่า 
   2.4 ช่างอะลูมิเนียมก่อสร้าง                                            ไม่น้อยกว่า 
3. ช่างอุตสาหกรรมศิลป์  
   3.1 ช่างเย็บ                                                              ไม่น้อยกว่า 
   3.2 ช่างเครื่องประดับ (ประดับอัญมณี)                              ไม่น้อยกว่า 
   3.3 ช่างเครื่องเรือนไม้                                                  ไม่น้อยกว่า 
   3.4 ช่างบุครุภัณฑ์                                                       ไม่น้อยกว่า  
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สังคม 

3. เรื่อง การดําเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้เล้ียงปลาในกระชัง กรณีเรือน้ําตาลล่มในแม่น้ําเจ้าพระยา                           
ในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดปทุมธานี 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย                     
สํานักนายกรัฐมนตรี  เสนอดังนี้  
 1. รับทราบผลการติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเรือน้ําตาลล่ม 
 2. เห็นชอบเพ่ิมเติมข้อความตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน 2554 เรื่องการดําเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหา 
กรณีเรือบรรทุกน้ําตาลล่มในแม่น้ําเจ้าพระยาบริเวณตําบลภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อ 4  



 3 

โดยระบุข้อความเพ่ิมเติมว่า  “โดยเป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกร           
ผู้เลี้ยงปลาในกระชัง 2 แนวทาง คือ 
     1) ช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
     2) ช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังท่ีได้รับความเสียหาย ร้อยละ 60 ของมูลค่าความเสียหาย 
จากเงินกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย  สํานักนายกรัฐมนตรี ” 
 ผลการติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเรือน้ําตาลล่มสรุปได้ดังนี้   
 1.  การให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้เล้ียงปลาในกระชัง   ในพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดได้มีการให้ความช่วยเหลือในเบ้ืองต้น ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ไปแล้ว จํานวน 1,222 ตารางเมตร เป็นเงิน 298,488 
บาท   
  สําหรับความเสียหายของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สํารวจแล้วมี
เกษตรกรท่ีได้รับความเสียหายท้ังสิ้น 30 ราย จํานวน 119 กระชัง พ้ืนท่ี 2,293 ตารางเมตร มูลค่าความเสียหาย เป็นเงิน 
6,002,548 บาท ซ่ึงร้อยละ 60 ของมูลค่าความเสียหาย คิดเป็นเงิน 3,601,528.80 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  1) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับความเสียหาย จํานวน 27 ราย 
110 กระชัง จํานวนพ้ืนท่ี 2,167 ตารางเมตร  มูลค่าความเสียหาย เป็นเงิน 5,932,048 บาท การให้ความช่วยเหลือเยียวยา ร้อยละ 
60 ของมูลค่าความเสียหาย เป็นเงิน 3,559,228.80 บาท และได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติระดับจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.)  เรียบร้อยแล้ว 
  2) จังหวัดปทุมธานี  มีเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับความเสียหาย จํานวน 3  ราย 9 กระชัง จํานวน
พ้ืนท่ี 126 ตารางเมตร  มูลค่าความเสียหายเป็นเงิน 70,500 บาท การให้ความช่วยเหลือเยียวยา ร้อยละ 60 ของมูลค่าความ
เสียหาย เป็นเงิน 42,300 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างนําเสนอ คณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติระดับจังหวัด 
(ก.ช.ภ.จ.) 
  ท้ังนี้  คาดว่าจะนําเสนอคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สํานักนายกรัฐมนตรี 
พิจารณาให้ความช่วยเหลือ  และสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี จะร่วมกับกรมประมง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
จังหวัดปทุมธานี นําเงินช่วยเหลือไปมอบให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชังได้รับความเสียหายภายใน 1 สัปดาห์ 
 2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีบ้านเสียหายท้ังหลัง และบางส่วน 
  การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีบ้านเสียหายบริเวณหมู่ 2 ตําบลภู เขาทอง อําเภอ
พระนครศรี อ ยุ ธ ย า  ซ่ึ ง มี บ้ าน เ รื อน เ สี ยห าย ท้ั งหลั ง แล ะบ า งส่ ว น  จํ า นว น  4  หลั ง  ท่ า น้ํ า สูญหาย  จํ าน ว น  
1 หลัง โดยผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือในเบ้ืองต้น จากมูลนิธิ มิราเคิล ออฟ ไลฟ์  เงินบริจาคของจังหวัด กาชาดจังหวัด  
และเงินช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 
2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  และจากการลงพ้ืนท่ีติดตามการให้ความช่วยเหลือทราบว่า เม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2554 ผู้ว่า
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้เชิญบริษัท ไทยรวมทุน คลังสินค้า จํากัด  บริษัทน้ําตาลสระบุรี จํากัด  บริษัท เจ เอ็น พี 
ไทยแลนด์ จํากัด และบริษัท อัลฟา มารีน ซัพพลาย จํากัด  อัยการจังหวัด หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และเจ้าของบ้านท่ีได้รับ
ผลกระทบบ้านเรือนเสียหาย จํานวน 4 หลัง เพ่ือทําความตกลงในค่าเสียหายกับบริษัทท่ีเก่ียวข้อง  โดยท่ีประชุมมีมติ 
ให้ความช่วยเหลือและเจ้าของบ้านได้นําเสนอประมาณการราคารื้อถอน  ค่าปลูกสร้างใหม่  และอ่ืนๆ ซ่ึงบริษัท เจ เอ็น พี ไทย
แลนด์ จํากัด ยินดีออกค่าใช้จ่าย 2 ใน 3 และขอให้ บริษัท อัลฟา มารีน ซัพพลาย จํากัด ออกค่าใช้จ่าย 1 ใน 3  ท้ังนี้ บริษัทฯ 
ขอกลับไปปรึกษาหารือร่วมกันก่อน และจะมีการประชุมเพ่ือหาข้อยุติปัญหาข้างต้น ในวันท่ี 13 มิถุนายน 2554   
  สําหรับตลิ่งท่ีพังทลาย การแก้ไขปัญหาระยะยาว เม่ือกู้เรือได้สําเร็จ  กรมเจ้าท่าจะดําเนินการก่อสร้าง
เข่ือนเพ่ือป้องกันการกัดเซาะของน้ํา คาดว่าจะใช้งบประมาณดําเนินการประมาณ 5 ล้านบาท  ระยะเวลาดําเนินการประมาณ           
4 เดือน  
 3.  ประชาชนร้องเรียนกรณีขาดรายได้ 
  อํ า เ ภอบา งปะ อิน  ไ ด้ ร า ย ง าน ว่ า  มี ป ระช าช น ซ่ึ งป ร ะกอบอาชี พจั บ สั ต ว์ น้ํ า  จํ า น ว น  
20 ราย ร้องเรียนขอให้หาแนวทางช่วยเหลือ โดยแจ้งว่าปกติมีอาชีพจับกุ้งแม่น้ําขายมีรายได้วันละประมาณ 1,000 บาท          
แต่เม่ือเกิดเหตุการณ์เรือน้ําตาลล่ม ทําให้ไม่สามารถประกอบอาชีพดังกล่าวได้ ขาดรายได้วันละ 1,000 บาท  ซ่ึงกรมประมงได้
รายงานว่า  ในช่วงท่ีผ่านมา กรมประมงโดยสถาบันวิจัยการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืด บางไทร ได้นําปลาจากแม่น้ําท่ีได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ดังกล่าวไปอนุบาลกว่า 20 ชนิด จํานวนประมาณ 5,000 ตัว อาทิ เช่น ปลากดแก้ว ปลาลิ้นหมา ปลากดเหลือง 
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ปลาแขยง ปลาตะเพียนทอง ปลาตะเพียนขาว เป็นต้น ขณะนี้มีแผนท่ีดําเนินการปล่อยปลาท่ีอนุบาลไว้ พันธุ์ปลาต่าง ๆ   
และ กุ้งก้ามกราม รวมท้ังสิ้นประมาณ 50 ล้านตัว  โดยจะทยอยปล่อยต้ังแต่วันท่ี 16 มิถุนายน 2554 เป็นต้นไป 
 4.  สัญญาณเตือนภัยในการจราจรทางน้ํา 
  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เร่งรัดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทําสัญญาณเตือนภัยในการจราจรทางน้ํา 
ดังนี้ 
  1) กรมเจ้าท่า ซ่ึงรับผิดชอบเก่ียวกับการจราจรทางน้ํา ได้ดําเนินการสํารวจเพ่ือก่อสร้างป้ายแจ้ง
เตือนทางน้ํา  ซ่ึงดําเนินการปักเสาเข็มก่อสร้างในแม่น้ํา คาดว่าจะดําเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน 1 - 2 เดือน และต้องใช้
ระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายป้ันจั่นเพ่ือดําเนินการก่อสร้าง  และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสนอให้ก่อสร้างป้ายแจ้งเตือนทาง
น้ําบนฝั่งควบคู่กันไป ซ่ึงสามารถก่อสร้างได้ทันที  และทําให้เห็นว่ารัฐบาลได้มีมาตรการในการป้องกันอย่างรวดเร็ว 
  2) กรมทางหลวง ซ่ึงรับผิดชอบสะพานข้ามแม่น้ํา ได้ดําเนินการตามข้อสั่งการของจังหวัดโดยสะพานท่ี
เกิดอุบัติเหตุ ได้มีการทาสีขาวแดงสลับกันท่ีตอม่อสะพานช่วงท่ีอยู่เหนือน้ําติดสัญญาณไฟกระพริบสีแดง  และไฟส่องสว่าง   
เพ่ือเป็นสัญญาณเตือนเรือท่ีสัญจรไปมาผ่านสะพานดังกล่าว  สําหรับ ยางกันกระแทก (Rubber fender) เม่ือระดับน้ําลดลง 
กรมทางหลวงจะดําเนินการติดต้ังต่อไป 
  นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคม จะได้มีการประชุมหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีดูแลการสัญจรทางน้ํา  และ
สะพานต่าง ๆ เพ่ือกําหนดมาตรการและบูรณาการ  การป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป 
 
4.  เรื่อง รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การชดเชยรายได้เกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกร   
ผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) รายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง 
การชดเชยรายได้เกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ประสานติดตามความคืบหน้าในเรื่องท่ีให้ ธ.ก.ส. จ่ายเงินชดเชยรายได้
เกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 ให้เกษตรกรเพ่ิมเติมต้ังแต่ช่วงวันท่ี 15 มีนาคม-25 เมษายน 
2553 (เฉพาะข้าวเปลือกปทุมธานีชดเชยช่วงวันท่ี 22 มีนาคม-11 เมษายน 2553 ) ซ่ึงจะต้องจ่ายเงินชดเชยเพ่ิมเติมให้เกษตรกร
ท่ีใช้สิทธิปริมาณข้าวเปลือก 1,807,716 ตัน เป็นเงิน 651.73 ล้านบาท จําแนกเป็น (1) ข้าวเปลือกเจ้า 5% ประมาณ 
1,725,324 ตัน เป็นเงิน 633.56 ล้านบาท (2) ข้าวเปลือกปทุมธานีประมาณ 82,392 ตัน เป็นเงิน 18.17 ล้านบาท ตามท่ี พณ. 
เสนอ ซ่ึง กค. โดย ธ.ก.ส. รายงานว่าได้มีการดําเนินการจ่ายเงินชดเชยรายได้เกษตรกรโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูก
ข้าว ปี 2552/53 ให้แก่เกษตรกรแล้ว จํานวน 76,798 ราย เป็นเงิน 386,298,234.52 บาท ซ่ึงแบ่งเป็นโครงการประกันรายได้
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 (รอบท่ี 1) จํานวน 8,794 ราย เป็นเงินท้ังสิ้น 12,637,606.12 บาท และโครงการประกัน
รายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2552/53 (รอบท่ี 2) จํานวน 68,004 ราย เป็นเงินท้ังสิ้น 373,660,628.40 บาท  
 

5. เรื่อง การคุ้มครองแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการช่ัวคราวและได้รับ
อนุญาตทํางาน 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการพิจารณาแนวทางการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีได้รับการ    
ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับอนุญาตทํางาน ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  รง. รายงานว่า 
  1. คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีหนังสือลงวันท่ี 11 ธันวาคม 2551 กราบเรียนนายกรัฐมนตรี
เสนอแนะเชิงนโยบายให้ รง. กําหนดแนวทางในการคุ้มครองแรงงานข้ามชาติท่ีประสบอันตรายจากการทํางานให้มีหลักประกัน
และเร่งรัดให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพ่ือลูกจ้างแรงงานต่างด้าวจะได้ใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนเงินทดแทน 
  2. สํานักงานประกันสังคมได้มีหนังสือลงวันท่ี 15 กันยายน 2552 เสนอให้ รง. พิจารณาเรื่องการคุ้มครอง
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยเห็นควรจัดระบบการดูแลให้แรงงานต่างด้าวท่ีหลบหนีเข้าเมืองได้รับการ
ผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวได้รับสิทธิประโยชน์จากพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 อย่างครบถ้วน 
  3. กรมการจัดหางานได้ประชุมหารือเก่ียวกับการนําแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี
เข้าสู่ระบบกองทุนเงินทดแทน เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน 2553 ว่าจะมีระบบใดมารองรับแทนกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม 
เนื่องจากแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรียังไม่สามารถเข้าสู่ระบบกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคม



 5 

ได้ และได้ประชุมอีกครั้งเม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2553 เพ่ือพิจารณารายละเอียดเก่ียวกับการนําแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ท่ีได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรี เข้าสู่ระบบกองทุนเงินทดแทน โดยเห็นว่าควรให้มีการทําประกันชีวิตเพ่ือคุ้มครอง
แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองฯ และให้เป็นความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และการคุ้มครองเป็นการเอา
ส่วนท่ีจะได้รับสิทธิแบบกองทุนเงินทดแทนและส่วนท่ีจะได้รับสิทธิแบบประกันสังคมมาใช้ ได้แก่ กรณีทุพพลภาพเนื่องจากการ
ทํางานและไม่เนื่องจากการทํางาน กรณีเสียชีวิต สาเหตุท่ีเกิดตามแบบกองทุนเงินทดแทนท้ังในและนอกเวลาทํางาน และกรณี
ชดเชยการขาดรายได้จากการทํางาน แต่เนื่องจากระบบประกันภัยไม่มีการรับเพราะยากต่อการคํานวณจึงให้ความคุ้มครอง
เฉพาะ 2 กรณี คือ กรณีทุพพลภาพและเสียชีวิต ซ่ึงสมาคมประกันวินาศภัยมีการวิเคราะห์ว่า การเก็บเบ้ียประกันข้ึนอยู่กับความ
เสี่ยงของอาชีพและอัตราสถิติ 
  4. สํานักงานคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) มีหนังสือลงวันท่ี 20 
สิงหาคม 2553 แจ้งว่าได้ดําเนินการจัดทําแผนประกันภัยดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว แต่มีประเด็นท่ีจะสอบถามเพ่ิมเติมสําหรับใช้
ประกอบการพิจารณารับประกันภัยและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ซ่ึงกรมการจัดหางานได้มีหนังสือลงวันท่ี 24 กันยายน 2553 
แจ้งข้อมูลเพ่ิมเติมสําหรับใช้ประกอบการพิจารณารับประกันภัยและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ คปภ. ทราบ 
  5. คปภ. ได้ส่งร่างกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองแรงงานต่างด้าวและอัตราเบ้ียประกันภัยสําหรับกรมธรรม์
ประกันภัยคุ้มครองแรงงานต่างด้าวให้กรมการจัดหางานพิจารณาเม่ือวันท่ี 16 ธันวาคม 2553 ซ่ึงกรมการจัดหางานพิจารณาร่าง
กรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองแรงงานต่างด้าวและอัตราเบ้ียประกันภัยสําหรับกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองแรงงานต่างด้าวแล้ว
เห็นว่า 
       5.1 เม่ือเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 แล้ว ร่างกรมธรรม์ดังกล่าวไม่
ครอบคลุมสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ซ่ึงกําหนดให้ลูกจ้างท่ีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
เนื่องจากการทํางานให้กับนายจ้างมีสิทธิได้รับเงินทดแทน ซ่ึงประกอบด้วยค่ารักษาพยาบาล ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการทํางาน 
ค่าทดแทนกรณีหยุดงานเกิน 3 วัน ค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะ ค่าทดแทนกรณีทุพพลภาพ ค่าทดแทนกรณีตายและค่าทําศพ 
    5.2 กรณีแรงงานต่างด้าวผู้เอาประกันอยู่นอกระบบการผ่อนผันแล้วแต่กรมธรรม์ประกันภัยยังมีอายุ
อยู่ ดังนั้น ในกรณีดังกล่าวต้องมีความชัดเจนว่าจะให้กรมธรรม์คุ้มครองแรงงานต่างด้าวดังกล่าวต่อไปหรือไม่ ซ่ึงกรมการจัดหา
งานได้แจ้งผลการพิจารณาร่างกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองแรงงานต่างด้าวฯ ให้ คปภ. ทราบ และ คปภ. เสนอให้กรมการจัดหา
งานเชิญหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมประชุมหารือ 
  รง. (กรมการจัดหางาน) ได้จัดประชุมหารือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง (ประกอบด้วย สํานักงานประกันสังคม กรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน คปภ. และสมาคมประกันวินาศภัย) เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 เพ่ือพิจารณา
แนวทางการให้ความคุ้มครองแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและ
ได้รับอนุญาตทํางาน โดยให้เอกชนเข้ามาดําเนินการและให้ได้รับการคุ้มครองเหมือนกับระบบกองทุนเงินทดแทน ดังนี้ 
  1. การกําหนดสิทธิประโยชน์ ให้มีการคุ้มครองแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีจดทะเบียนผ่อนผันให้อยู่ใน
ราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับอนุญาตให้ทํางาน ท่ีประสบอันตรายจากการทํางาน โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์เหมือน
กองทุนเงินทดแทนท่ีให้กับคนไทยทุกประการ 
  2. การบังคับใช้ ให้ใช้กับแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีจดทะเบียนผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการ
ชั่วคราวและได้รับอนุญาตให้ทํางาน 
  3. วิธีการดําเนินการ ใช้วิธีการประกันภัยโดยให้บริษัทประกันภัยเอกชนดําเนินการโดยให้นายจ้างซ้ือประกัน
ให้แก่แรงงานต่างด้าวกับบริษัทประกันภัย และนํามาแสดงในการรับใบอนุญาตทํางาน และให้สํานักงานประกันสังคมเป็นผู้
วินิจฉัยเก่ียวกับค่าทดแทนโดยการจ่ายค่าสินไหมทดแทน ให้กับบริษัทประกันภัยเป็นผู้จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้มีสิทธิ 
  4. อัตราค่าเบ้ียประกัน ให้นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าเบ้ียประกันภัยให้แก่แรงงานต่างด้าวเพราะ
เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพ่ือให้การคุ้มครองลูกจ้างกรณีประสบอันตรายจากการทํางาน ส่วนอัตราค่าเบ้ีย
ประกันให้กําหนดเป็นจํานวนเงินต่อคนต่อปีในอัตราเดียวกันท่ัวประเทศ โดยขอให้สมาคมประกันวินาศภัยศึกษาและส่งข้อมูลให้
คณะทํางานภายใน 1 สัปดาห์ 

 5. การคัดเลือกบริษัทประกันภัย เห็นควรให้กําหนดคุณสมบัติบริษัทประกันภัยท่ีเข้าร่วมโครงการโดยคํานึงถึง
ความม่ันคงแก่ผู้รับประกันและมีจํานวนไม่มากรายเกินไป เพ่ือให้มีจํานวนผู้เอาประกันมากเพียงพอต่อการกระจายความเสี่ยง 
  รง. เห็นว่าแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีได้รับการผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรียังไม่สามารถเข้าสู่ 
ระบบกองทุนเงินทดแทนและประกันสังคมได้ โดยจะต้องเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงจะได้รับการ
รักษาพยาบาลในกรณีเจ็บป่วยท่ัวไป แต่ในกรณีประสบอันตรายเนื่องจากการทํางานจะไม่ได้รับการคุ้มครองจากระบบประกัน
สุขภาพ ซ่ึงในทางปฏิบัติเม่ือลูกจ้างประสบอันตรายจากการทํางาน สํานักงานประกันสังคมจะวินิจฉัยและออกคําสั่งให้นายจ้าง
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ของคนต่างด้าวเป็นผู้จ่ายเงินทดแทนโดยตรงให้กับคนต่างด้าว และแม้ว่าจะมีคําสั่งให้นายจ้างจ่าย นายจ้างก็มักจะหลบเลี่ยงไม่
ดําเนินการตามคําสั่งหรืออาจหนีหายไปเพราะส่วนมากจะเป็นนายจ้างกิจการขนาดเล็ก ทําให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนเนื่องจาก
ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิตามท่ีกฎหมายกําหนด จึงเป็นสาเหตุให้องค์กรสิทธิมนุษยชนใช้เป็นข้อกล่าวหาว่าแรงงานดังกล่าวไม่ได้รับ
การคุ้มครอง และการท่ีแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพ่ือรอการ
ส่งกลับยังไม่สามารถเข้าสู่ระบบกองทุนเงินทดแทนได้ ทําให้เม่ือประสบอันตรายจากการทํางานจึงไม่ได้รับการคุ้มครอง ทําให้
เป็นภาระต่อสังคม และภาครัฐต้องรับภาระโดยนําภาษีของคนไทยมาช่วยเหลือซ่ึงไม่เป็นธรรมกับคนไทย นอกจากนี้การนํา
แรงงานต่างด้าวเข้าระบบกองทุนเงินทดแทนโดยจ่ายเงินสมทบเท่าอัตราคนไทยน่าจะเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพของกองทุน
เงินทดแทน แต่เพ่ือเป็นการแบ่งเบาภาระของนายจ้างและให้แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 
2537 ครบถ้วน จึงเห็นควรจัดระบบการดูแลให้แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองท่ีได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็น
การชั่วคราวและได้รับอนุญาตทํางาน ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนโดยใช้ระบบประกันภัยแต่สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รับต้อง
เทียบเท่าท่ีกองทุนเงินทดแทนคุ้มครองอยู่ 
 

ต่างประเทศ 
6. เรื่อง รายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) 
ของคณะมนตรีสิทธิมนุยชนแห่งสหประชาติ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงต่างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้ 
  1. รับทราบเก่ียวกับความคืบหน้าของกระบวนการจัดทําและนําเสนอรายงาน UPR ของไทย 
  2. เห็นชอบให้ กต. จัดส่งรายงาน UPR ให้กับสหประชาชาติภายในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 ตามท่ี
สหประชาชาติกําหนด โดยให้ กต. จัดทําคําแปลฉบับภาษาอังกฤษของรายงานประเทศให้สอดคล้องกับฉบับภาษาไทยเพ่ือส่งให้
สหประชาชาติต่อไปโดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีก 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กต. รายงานว่า 
  1. กต. ได้เริ่มยกร่างรายงาน UPR โดยผ่านการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนท้ังภาครัฐ ภาคประชาสังคม และ
ภาคประชาชน โดยในช่วงก่อนการยกร่าง กต. ได้จัดการหารือกลุ่มย่อยระหว่างภาครัฐและภาคประชาสังคมท่ีเก่ียวข้องจํานวน 
14 ครั้ง เม่ือช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคม 2553 เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลเก่ียวกับเนื้อหาท่ีควรปรากฏอยู่ในรายงานและหลัง
การจัดทําร่างแรก กต. ได้ร่วมกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม จัดเวทีรับฟังความเห็นของภาคประชาชนต่อ
ร่างรายงาน UPR ของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศจํานวน 5 ครั้ง และได้นําความเห็นและข้อเสนอแนะท่ีได้รับมาปรับปรุง
ร่างรายงานจนเป็นร่างสุดท้าย และนําเสนอร่างรายงานให้ท่ีประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดทํารายงานประเทศภายใต้
กลไก UPR พิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อร่างรายงานดังกล่าวเม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2554 
  2. รายงาน UPR ของไทยมีความยาว 20 หน้าตามท่ีสหประชาชาติกําหนด ครอบคลุมสิทธิต่าง ๆ ท้ังสิทธิ
พลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม สิทธิด้านการพัฒนาและการขจัดความยากจน และสิทธิ
ของกลุ่มเฉพาะต่าง ๆ ได้แก่ เด็ก สตรี คนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ แรงงานโยกย้ายถ่ินฐาน ผู้หนีภัยการสู้รบ และปัญหา
การค้ามนุษย์ โดยมุ่งให้รายงานมีเนื้อหาท่ีสมดุล สะท้อนความสําเร็จ ความก้าวหน้า และความท้าทาย และต้ังอยู่บนพ้ืนฐานของ
ข้อเท็จจริง เพ่ือแสดงให้ประชาคมระหว่างประเทศตระหนักถึงความจริงใจของไทยในการยอมรับปัญหาท่ีจะต้องเพ่ือความ
พยายามในการแก้ไข และความมุ่งม่ันของไทยท่ีจะปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน 
  3. รายงาน UPR ฉบับนี้สามารถนํามาใช้ติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและใช้
เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาสิทธิมนุษยชนภายในประเทศได้ต่อไป รวมท้ังยังอาจนํามาใช้เป็นแนวทางสนับสนุนการจัดทํานโยบาย
ด้านสังคมของรัฐบาลชุดใดๆ เพ่ือส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของประชาชนได้ด้วย 
  4. ประเทศไทยมีกําหนดต้องส่งรายงานดังกล่าวให้กับสหประชาชาติภายในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2554 
เพ่ือให้สหประชาชาติแปลเป็นภาษาทางการของสหประชาชาติท้ัง 6 ภาษาให้ทันวันท่ี 5 ตุลาคม 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีคณะ
ผู้แทนไทยจะต้องนําเสนอรายงานต่อท่ีประชุมคณะทํางาน UPR สมัยท่ี 12 ท่ีนครเจนีวา ดังนั้น จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
เสนอให้คณะรัฐมนตรีรับทราบเก่ียวกับการจัดทํารายงาน UPR ของไทย และเห็นชอบให้ กต. จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับ
สหประชาชาติได้ทันตามเวลาท่ีกําหนด การส่งรายงานล่าช้ากว่าท่ีกําหนดจะทําให้ประเทศไทยเสียภาพลักษณ์และความ
น่าเช่ือถือในสายตาของประชาคมระหว่างประเทศ ซ่ึงขณะนี้สหประชาติได้มีหนังสือเตือนมายังประเทศท่ีจะเข้าสู่กระบวนการ
ในการประชุมคณะทํางาน UPR ครั้งท่ี 12 รวมท้ังไทย ให้ส่งรายงานภายในเวลาท่ีกําหนดด้วยแล้ว 
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7. เรื่อง ร่างปฏิญญาการประชุมระดับรัฐมนตรีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยทาง
นิวเคลียร์  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการเข้าร่วมประชุมระดับรัฐมนตรีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศว่าด้วย
ความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ระหว่างวันท่ี 20-24 มิถุนายน  2554 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ตามท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ ท้ังนี้ ส่วนการรับรองร่างปฏิญญาการประชุมระดับรัฐมนตรีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศว่า
ด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์  ให้ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) หรือผู้เข้าร่วมประชุมระมัดระวังข้อผูกพันท่ีอาจจะมี
ผลต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปด้วย   
   สาระสําคัญของเรื่อง   
   กต. แจ้งว่า   
  1. ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomic Energy Agency : IAEA) จะจัดการ
ประชุมระดับรัฐมนตรีของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ (IAEA Ministerial 
Meeting on Nuclear Safety) ระหว่างวันท่ี 20-24 มิถุนายน 2554 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย  และขอเชิญชวน
รัฐบาลไทยส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ในการประชุมนี้จะมีการร่างปฏิญญาฯ โดยไม่มีการลงนาม ท้ังนี้ มีเหตุผลสืบ
เนื่องจากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ในประเทศญ่ีปุ่นอันเป็นผลมาจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวและสึนามิเม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 2554 
ซ่ึงส่งผลให้ประชาคมระหว่างประเทศหันมาให้ความสําคัญกับประเด็นความปลอดภัยทางนิวเคลียร์เพ่ิมข้ึนอย่างมาก  
   2. การประชุมฯ ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้จากเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์ในประเทศญ่ีปุ่น  รวมท้ัง
หารือเก่ียวกับการเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์  และการทบทวนกรอบความร่วมมือด้านความ
ปลอดภัยทางนิวเคลียร์ระหว่างประเทศ  โดยจะมีการรับรองร่างปฏิญญาฯ โดยไม่มีการลงนามเพ่ือเป็นเอกสารผลลัพธ์ของการ
ประชุมฯ   
   3. กต. ได้จัดประชุมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ กระทรวงพลังงาน (พน.) และสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
[กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)] เม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2554 เพ่ือหารือเก่ียวกับร่างปฏิญญาฯ และท่ีประชุมไม่มี
ข้อขัดข้องต่อสาระของร่างปฏิญญาดังกล่าว   
 
8. เรื่อง รายงานผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เพ่ือส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กรณีอุ้มบุญ  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เพ่ือส่งกลับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์กรณีอุ้มบุญ เม่ือวันท่ี 
30 พฤษภาคม  2554 ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
   พม. รายงานว่า  
  1. ได้ให้การช่วยเหลือคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงเวียดนาม จํานวน 15 คน ท่ีถูกนายหน้าชาวไต้หวันหลอกลวงมา
ทํางานในประเทศไทยและบังคับให้ตั้งครรภ์โดยวิธีอุ้มบุญให้กับชาวต่างชาติ ต้ังแต่วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2554 หญิงดังกล่าวได้รับ
การช่วยเหลือฟ้ืนฟูจิตใจ และการดําเนินการด้านคดี ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการส่งกลับจากสถานคุ้มครองและพัฒนา
อาชีพบ้านเกร็ดตระการ ซ่ึงเป็นหน่วยงานท่ีจัดบริการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551 ต่อมาสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีกําหนดนัดหมายส่งกลับหญิง
เวียดนามอุ้มบุญและบุตร รวม 2 ครั้ง ครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2554 จํานวน 10 คน และครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 30-31 
พฤษภาคม 2554 จํานวน 10 คน (หญิง 5 คน และบุตร 5 คน ) ซ่ึงในการส่งกลับครั้งท่ี 2 กระทรวงความม่ันคงสาธารณะ 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ได้ตอบรับการเยือนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
เพ่ือการส่งกลับหญิงเวียดนามอุ้มบุญ อย่างเป็นทางการ  
  2. การเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์และคณะ เพ่ือส่งกลับหญิงเวียดนามกรณีอุ้มบุญ พร้อมบุตร จํานวน 10 คน (หญิง 5 คน และ
เด็ก 5 คน) กลับประเทศภูมิลําเนา เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2554 มีภารกิจท่ีได้ดําเนินการ ดังนี้ 
    2.1  จัดแถลงข่าวการส่งกลับหญิงเวียดนามกรณีอุ้มบุญกลับมาตุภูมิ ท่ีห้องปฏิบัติการ One Stop 
Service กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ชั้น 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์เป็นประธานแถลงข่าว มีรายละเอียดเก่ียวกับการดําเนินงานของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในการ
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ช่วยเหลือหญิงเวียดนามและบุตรก่อนการส่งกลับ และวัตถุประสงค์ของการเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม อย่างเป็น
ทางการ  
   2.2 Mr. Maj. Gen. Vu Hung Vuong รองอธิบดีกรมป้องกันและต่อต้านอาชญากรรม กระทรวง
ความม่ันคงสาธารณะ ให้การต้อนรับท่ีท่าอากาศยานนอยไบ พร้อมจัดพิธีรับมอบผู้เสียหายและบุตร ท้ัง 10 คน อย่างเป็น
ทางการ และในช่วงบ่าย H.E. General Le Hong Anh รัฐมนตรีว่าการกระทรวงความม่ันคงสาธารณะ พร้อมด้วยผู้แทนฝ่าย
การเมืองและผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงความม่ันคงสาธารณะให้การต้อนรับ  หลังจากนั้นเป็นการหารือทวิภาคีแนวทาง
ความร่วมมือในการป้องกันแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ตามกรอบข้อตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามว่าด้วยความร่วมมือระดับทวิภาคีเพ่ือการขจัดการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และความ
ช่วยเหลือเหยื่อการค้ามนุษย์ ซ่ึงได้ลงนามร่วมกันเม่ือ 24 มีนาคม 2551 ณ กรุงฮานอย  โดยมีสาระสําคัญของการหารือ คือ 
ผู้แทนท้ัง 2 ฝ่ายได้ย้ําถึงความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างรัฐบาลของท้ังสองประเทศ และกล่าวถึงความร่วมมือท่ีได้ดําเนินการหลังการลง
นามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โดยมีการจัดประชุมร่วมกันเก่ียวกับการจัดทําแผนปฏิบัติการตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวระหว่าง
เจ้าหน้าท่ีตํารวจในการปราบปรามผู้ค้ามนุษย์ ซ่ึงนําหญิงเวียดนามมาค้าประเวณีท่ีประเทศไทย การศึกษาสถานการณ์ปัญหา
การค้ามนุษย์และแลกเปลี่ยนดูงาน โดยฝ่ายไทยและเวียดนามผลัดกันเป็นเจ้าภาพ รวมถึงข้อเสนอของฝ่ายไทยในการหารือเพ่ือ
จัดทําแนวทางท่ีเป็นมาตรฐานในการส่งกลับและคืนสู่สังคม ซ่ึงเวียดนามได้รับข้อเสนอและมอบหมายให้กระทรวงความม่ันคง
สาธารณะเป็นผู้รับผิดชอบ  รวมท้ังท้ังสองฝ่ายเห็นพ้องทิศทางความร่วมมือในระยะต่อไปในการท่ีจะพัฒนาความร่วมมือในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเพ่ือการปราบปรามการค้ามนุษย์ และการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนการเยือนของผู้แทนในระดับสูงเป็นประจําทุกปี ปีละครั้ง รวมถึงการชี้นําแนวทางการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 
ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ด้วย  
   3. รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงความม่ันคงสาธารณะ เป็นประธานในงานเลี้ยงรับรองอาหารคํ่าแก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ณ โรงแรม แกรนด์ พลาซ่า  ซ่ึงการเดินทางเยือน
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสท่ีดีในการกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างรัฐบาลท้ังสอง
ประเทศอย่างต่อเนื่อง ภายใต้กรอบความร่วมมือทวิภาคีเพ่ือขจัดการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก และการช่วยเหลือเหยื่อ
การค้ามนุษย์ และความร่วมมือเพ่ือต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 
 

แต่งตั้ง 
9.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  แต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (พม.)  เสนอแต่งต้ัง          
นายวัฒนา  เชาวสกู  รองอธิบดีกรมธนารักษ์ รักษาการท่ีปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เป็นกรรมการผู้แทน
กระทรวงการคลังในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  และส่งให้คณะกรรมการการเลือกต้ังพิจารณาให้ความเห็นก่อนเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  2.  ขอเพ่ิมองค์ประกอบคระกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  ในการเพ่ิมองค์ประกอบ
คณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก  โดยให้อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ (เพ่ิมเติม) ในองค์ประกอบคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยอนุสัญญาคุ้มครองมรดกโลก 
  3. ขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายวิทิต  อรรถเวชกุล   ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 2 กรกฎาคม 2554 ต่อเนื่องไปจากวาระการดํารงตําแหน่งเดิม และได้รับ
ผลตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตาม (ร่าง) สัญญาจ้างตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) ได้พิจารณาเห็นชอบ 
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