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  วันนี้ (6 สิงหาคม 2556)  เม่ือเวลา 09.00 น. ณ ห'องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2                
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ7 ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป8นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายธีรัตถ7  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร'อมด'วย ร'อยโทหญิง สุณิสา   
เลิศภควัต   และนายชลิตรัตน7 จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได'แถลงขDาวผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได'ดังนี้ 
 

กฎหมาย 
  
 2.  เรื่อง  รDางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ7 วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด  
    (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 3.  เรื่อง  รDางระเบียบกระทรวงการคลังวDาด'วยบําเหน็จลูกจ'าง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
  
 7.    เรื่อง   การเสนอยุทธศาสตร7การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. 2556-2560)  
 10.   เรื่อง   มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยDางมีเสถียรภาพ 
  

แต�งตั้ง 
  
 16.  เรื่อง  แตDงต้ัง 
  1.  แตDงต้ังข'าราชการให'ดํารงตําแหนDงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
   (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  2.  แตDงต้ังผู'รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวDาการกระทรวงยุติธรรม  
  3.  แตDงต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิประจําเมืองคาร7ดิฟฟS สหราชอาณาจักร  
  4.  การถอดถอนและการแตDงต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิประจํากรุงดับลิน ประเทศไอร7แลนด7  
  5.  การเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิและการยกฐานะสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ  
   ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน 
  6.  แตDงต้ังกรรมการสDงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ผู'แทนสมาคมการ 
   แสดงสินค'า (ไทย)  
  7.  แตDงต้ังรัฐมนตรีประจําแผนงาน GMS กรอบแผนงาน IMT-GT และกรอบความ 
   รDวมมือลุDมแมDน้ําโขง-ญ่ีปุ[นด'านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Mekong-Japan  
   Economic Minister)  
  8.  แตDงต้ังผู'วDาการการเคหะแหDงชาติ 
  9.  แตDงต้ังกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟfาขนสDงมวลชน 
   แหDงประเทศไทย 
  10.  แตDงต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการรถไฟแหDงประเทศไทย 
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***************************************************** 
 

 เอกสารชุดนี้เป�นเอกสารข�าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท�านั้น 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย�างเป�นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ�ายทอดสดการแถลงข�าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส�วนต�างจังหวัด  

รับฟ;งได<ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
2. เรื่อง ร�างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ& วิธีการ และเง่ือนไขในการขายทอดตลาด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรDางกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ7 วิธีการ และเง่ือนไขในการขาย
ทอดตลาด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ และให'สDงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล'วดําเนินการตDอไปได'  
   สาระสําคัญของร�างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให'เจ'าพนักงานบังคับคดีต'องกําหนดให'ผู'เข'าเสนอราคาวางหลักประกันกDอนเข'าเสนอราคา 
โดยพิจารณาจากราคาประเมินทรัพย7สินซ่ึงจะต'องนําไปกําหนดราคาเริ่มต'นในการขายทอดตลาดตามประกาศ
คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑ7ในการกําหนดราคาเริ่มต'นและราคาท่ีสมควรขายในการขายทอดตลาด   
   2. กําหนดให'เจ'าพนักงานบังคับคดีสั่งไมDอนุญาตให'ผู'เสนอราคาท่ีไมDแสดงความจํานงเข'าเสนอราคา
และวางหลักประกันกDอนเข'าเสนอราคา ดําเนินการเสนอราคาในการขายทอดตลาดนั้น  
  3. เพ่ิมเติมหลักเกณฑ7เก่ียวกับคุณสมบัติของผู'เข'าเสนอราคาโดยผู'เสนอราคาต'องไมDมีชื่อในบัญชี
รายชื่อผู'ไมDมีสิทธิเข'าเสนอราคา  
  4. ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัติงานของเจ'าพนักงานบังคับคดีให'ตรวจสอบความถูกต'องตามกฎหมาย
ของทะเบียน หรือเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองและภาระติดพันของทรัพย7ในข้ันตอนการยึดทรัพย7สิน
ให'มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งข้ึน  
  5. ปรับปรุงระยะเวลากรณีท่ีเจ'าพนักงานบังคับคดีอาจอนุญาตให'เลื่อนการชําระราคาสDวนท่ีเหลือได'
ตามหลักเกณฑ7และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนดจากเดิมไมDเกิน 2 ครั้ง ๆ ละไมDเกิน 3 เดือน เป8น “ไมDเกิน                 
สามเดือน”  
  6. ปรับปรุงกําหนดเวลาในการชําระเงิน และวิธีการคํานวณคDาปรับเพ่ือปfองปรามการประวิงคดี  
 
3. เรื่อง ร�างระเบียบกระทรวงการคลังว�าด3วยบําเหน็จลูกจ3าง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรDางระเบียบกระทรวงการคลังวDาด'วยบําเหน็จลูกจ'าง                 
(ฉบับท่ี ..)  พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให'สDงคณะกรรมการตรวจสอบรDางกฎหมายและ                  
รDางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาและดําเนินการตDอไปได' 
  ข3อเท็จจริง 
  กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวDา โดยท่ีระเบียบกระทรวงการคลังวDาด'วยบําเหน็จลูกจ'าง               
พ.ศ. 2519 ซ่ึงแก'ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงการคลังวDาด'วยบําเหน็จลูกจ'าง (ฉบับท่ี 8)    พ.ศ. 2552 กําหนดให'
ลูกจ'างประจําสามารถขอรับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนแล'วแตDกรณีได' เพ่ือบรรเทาความเดือดร'อน
และเพ่ือให'ผู'รับบําเหน็จรายเดือนหรือบํานาญพิเศษ รายเดือนสามารถดํารงชีพอยูDได'โดยเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 
แตDการดําเนินการดังกลDาวสามารถชDวยเหลือลูกจ'างประจําผู'รับบําเหน็จรายเดือนหรือลูกจ'างประจําผู'รับบําเหน็จพิเศษ
รายเดือนได'เพียงบางสDวน เนื่องจากยังมีลูกจ'างประจําผู'รับบําเหน็จรายเดือนหรือลูกจ'างประจําผู'รับบําเหน็จพิเศษราย
เดือนจํานวนมากท่ีได'รับบําเหน็จรายเดือนในอัตราตํ่า จึงมีรายได'ไมDเพียงพอตDอการครองชีพสมควรกําหนดให'
ลูกจ'างประจําผู'รับบําเหน็จรายเดือนหรือลูกจ'างประจําผู'รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนสามารถนําสิทธิในบําเหน็จตกทอด
ไปเป8นหลักทรัพย7ในการประกันการกู'เงินกับสถาบันการเงินได' ท้ังนี้ ไมDมีผลกระทบตDอภาระงบประมาณ 
  สาระสําคัญของร�างระเบียบ ฯ เป8นการเพ่ิมเติมหมวด 3/3 การนําสิทธิในบําเหน็จตกทอดไปเป8น
หลักทรัพย7ในการประกันการกู'เงิน ดังนี้ 
   1. กําหนดกรณีผู'รับบําเหน็จรายเดือนหรือผู'รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนสามารถนําสิทธิใน
บําเหน็จตกทอดไปเป8นหลักทรัพย7ในการประกันการกู'เงินกับสถาบันการเงินได'ตามหลักเกณฑ7 วิธีการและเง่ือนไขท่ี 
กค. กําหนด 
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   2. กําหนดกรณีผู'รับบําเหน็จรายเดือนหรือผู'รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนท่ีนําสิทธิในบําเหน็จ
ตกทอดไปเป8นหลักทรัพย7ในการประกันการกู'เงินถึงแกDความตายหรือผิดสัญญากู'เงิน จนต'องบังคับเอาสิทธิในบําเหน็จ
ตกทอด ให' กค. จDายเงินให'แกDสถาบันการเงินเทDากับจํานวนท่ีถูกบังคับ แตDไมDเกินจํานวนท่ีนําสิทธิในบําเหน็จตกทอด
ไปเป8นหลักทรัพย7ในการประกันการกู'เงิน ท้ังนี้ การจDายเงินให'แกDสถาบันการเงินดังกลDาวให' กค. จDายจากงบประมาณ
ท่ีตั้งไว'สําหรับการเบิกจDายบําเหน็จตกทอด 
   3. กําหนดกรณี กค. ได'จDายเงินแกDสถาบันการเงิน เนื่องจากผู'รับบําเหน็จรายเดือนหรือผู'รับ
บําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแกDความตายหรือผิดสัญญาเงินกู' ให' กค. หักจํานวนเงินนั้นออกจากสิทธิในบําเหน็จตกทอด
เทDากับจํานวนท่ีจDายให'แกDสถาบันการเงิน หาก กค. ไมDสามารถหักเงินจํานวนดังกลDาวจากสิทธิในบําเหน็จตกทอดได' 
ให' กค. เรียกเงินคืนจากผู'รับบําเหน็จรายเดือนหรือผู'รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนหรือจากกองมรดกของผู'นั้น แล'วแตD
กรณี ตามหลักเกณฑ7 วิธีการและเง่ือนไขท่ี กค. กําหนด 
   4. กําหนดกรณีท่ีการกู'เงินตามสัญญากู'เงินสิ้นสุดลงโดยไมDมีการบังคับเอาสิทธิในบําเหน็จ
ตกทอด เม่ือผู'รับบําเหน็จรายเดือนหรือบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแกDความตายทายาทมีสิทธิได'รับบําเหน็จตกทอดเต็ม
ตามจํานวนท่ีมีสิทธิ แตDหากผู'รับบําเหน็จรายเดือนหรือผู'รับบําเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแกDความตายกDอนหรือสัญญากู'
เงินสิ้นสุดลง แล'วมีการบังคับเอากับสิทธิในบําเหน็จตกทอด ทายาทมีสิทธิได'รับบําเหน็จตกทอดเทDากับจํานวนท่ีเหลือ
หลังจากท่ี กค. ได'หักจํานวนเงินท่ีจDายให'แกDสถาบันการเงินออกจากสิทธิในบําเหน็จตกทอดแล'ว 
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
7. เรื่อง  การเสนอยุทธศาสตร&การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. 2556-2560)  
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบยุทธศาสตร7การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ  (พ.ศ. 2556-2560)  
ตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแหDงชาติ (สมช.) เสนอ โดยให'คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริม
ความม่ันคงของชาติ (นพช.)  รับความเห็นและข'อสังเกตของหนDวยงานท่ีเก่ียวข'องไปพิจารณาดําเนินการ แล'วแจ'งให'
หนDวยงานท่ีเก่ียวข'องใช'เป8นกรอบแนวทางการดําเนินงานและจัดทําแผนงานและแผนงบประมาณรองรับการ
ดําเนินงานยุทธศาสตร7การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงชาติ (พ.ศ. 2556-2560)  
 สาระสําคัญของเรื่อง  
 สมช. รายงานวDา เนื่องจากยุทธศาสตร7ความม่ันคงชายแดน (พ.ศ. 2550-2554) ท่ีเป8นกรอบ               
แนวทางการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนและจังหวัดชายฝopงทะเลตามมติ
คณะรัฐมนตรี (23 มกราคม 2550)   ได'สิ้นสุดลง  ดังนั้น ในการประชุม นพช. เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2554 นพช. 
พิจารณาเห็นวDา สถานการณ7ปoญหาและภัยคุกคามความม่ันคงในปoจจุบันเป8นปoญหาความม่ันคงรูปแบบเกDาและปqญหา
ความม่ันคงรูปแบบใหมDท่ีมีความซับซ'อนและหลากหลาย ท่ีสDงผลกระทบตDอความม่ันคงของประชาชนและประเทศ
โดยรวม และครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกจังหวัดท้ังพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน  จังหวัดชายฝopงทะเล  และพ้ืนท่ีจังหวัดชั้นใน  จึงให'
จัดทํายุทธศาสตร7การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ  เพ่ือใช'แทนยุทธศาสตร7ความม่ันคงชายแดนดังกลDาว   โดย
กระบวนการจัดทํายุทธศาสตร7ฯ สมช. ได'จัดประชุมระดมความคิดความเห็นจากหนDวยงานท่ีเก่ียวข'องท้ังในสDวนกลาง
และระดับจังหวัดในการจัดทํายุทธศาสตร7การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ (พ.ศ. 2556-2560) และเป8นกรอบ
แนวทางการดําเนินงานของหนDวยงานท่ีเก่ียวข'องในการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ  
 สําหรับยุทธศาสตร7การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ ประกอบด'วย 6  ประเด็นยุทธศาสตร7
รองรับ ดังนี้  1. ยุทธศาสตร7ผนึกกําลังทุกภาคสDวนเพ่ือเสริมสร'างศักยภาพและภูมิคุ'มกันของคน ชุมชน และพ้ืนท่ี
เปfาหมายอยDางยั่งยืน 2. ยุทธศาตร7การจัดระบบปfองกันเพ่ือจัดระเบียบพ้ืนท่ีชายแดน  3. ยุทธศาสตร7เสริมสร'างความ
ม่ันคงในมิติวัฒนธรรมภูมิปoญญาท'องถ่ินและการจัดการโดยสันติวิธี  4. ยุทธศาสตร7การพัฒนาฐานข'อมูลและองค7
ความรู'ด'านความม่ันคง  5. ยุทธศาสตร7เสริมสร'างความรDวมมือด'านความม่ันคงกับประเทศ               เพ่ือนบ'าน 
และ   6. ยุทธศาสตร7การบริหารจัดการท่ีมีเอกภาพและประสิทธิภาพ   
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 ท้ังนี้  นพช. พิจารณาแล'วมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร7การพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงแหDงชาติ (พ.ศ. 
2556 – 2560) ดังกลDาวและมอบให' สมช.  ประชุมหารือรDวมกับกองบัญชาการกองทัพไทย กอ.รมน. และหนDวยงานท่ี
เก่ียวข'อง  เพ่ือกําหนดความชัดเจนการแบDงมอบหนDวยดําเนินงานนํายุทธศาสตร7 ฯ ไปสูDการปฏิบัติตDอไป ซ่ึง สมช. ได'
ประชุมรDวมกับหนDวยงานท่ีเก่ียวข'องเพ่ือกําหนดงานกํากับดูแลในรายประเด็นยุทธศาสตร7 รวมท้ังได'กําหนด                     
หนDวยงานหลัก / หนDวยงานสนับสนุน รับผิดชอบการดําเนินงานตามแนวทางดําเนินงานในแตDละข'อของ 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร7แล'ว 
 
10. เรื่อง  มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย�างมีเสถียรภาพ 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการและมอบหมายหนDวยงานท่ีเก่ียวข'องพิจารณาดําเนินการ
ตามมาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยDางมีเสถียรภาพ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 มาตรการสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยDางมีเสถียรภาพ แบDงเป8น 4 ด'าน ได'แกD 
มาตรการด'านการบริโภคภาคเอกชน มาตรการด'านการลงทุนภาคเอกชน มาตรการด'านการใช'จDายภาครัฐ และ
มาตรการด'านการสDงออก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. มาตรการด3านการบริโภคภาคเอกชน 
  1.1 มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการจัดสัมมนาในประเทศ โดยให'นิติบุคคลสามารถ             
หักคDาใช'จDายได' 2 เทDา ในปtภาษี 2556 และ 2557 สําหรับการจัดสัมมนาภายในประเทศให'แกDลูกจ'าง ท้ังกรณีท่ี
ดําเนินการเองและกรณีจ'างผู'ประกอบธุรกิจนําเท่ียวท่ีได'รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเท่ียว                  
และมัคคุเทศก7 พ.ศ. 2551 เฉพาะสําหรับคDาใช'จDายท่ีเป8นคDาห'องสัมมนา คDาห'องพัก คDาจัดการ คDาขนสDง คDาอาหาร              
คDาวิทยากร และคDาวัสดุอุปกรณ7ท่ีใช' (หนDวยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการคลัง) 
  1.2 มาตรการสนับสนุนให3ผู3บริโภคใช3เครื่องใช3ไฟฟEาและอุปกรณ&ไฟฟEาท่ีประหยัด
พลังงาน ซ่ึงเป8นการลงทุนของภาคครัวเรือนท่ีคุ'มคDาสําหรับการประหยัดคDาใช'จDายด'านพลังงานในอนาคต โดย
ดําเนินการในรูปแบบของมหกรรมสินค'าประหยัดพลังงานราคาถูก ด'วยการสนับสนุนงบประมาณจากหนDวยงาน
ภาครัฐและทุนหมุนเวียนท่ีมีภารกิจสอดคล'อง (หนDวยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงพลังงาน หนDวยงาน                   
ท่ีเก่ียวข'อง: กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพาณิชย7) 
 2. มาตรการด3านการลงทุนภาคเอกชน 
  2.1 มาตรการภาษีเพ่ือยกระดับอุตสาหกรรมท�องเท่ียว โดยให'ผู'ประกอบการอุตสาหกรรม
ทDองเท่ียวท่ีลงทุนซ้ือหรือซDอมแซมทรัพย7สินอุปกรณ7 เครื่องมือเครื่องใช' เครื่องตกแตDง เฟอร7นิเจอร7 แตDไมDรวมถึง
ยานพาหนะ สามารถหักคDาเสื่อมในอัตราเรDงท่ีร'อยละ ๕0 ของมูลคDาทรัพย7สินในปtแรก และสDวนท่ีเหลือทยอยหัก
ในระยะเวลา 5 ปt ในการลงทุนในปtภาษี 2556 และ 2557 (หนDวยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการทDองเท่ียว
และกีฬา และกระทรวงการคลัง) 
  2.2 มาตรการสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิตรถยนต&ประหยัดพลังงานมาตรฐานสากล 
(Eco Car) ระยะท่ี 2 ผDานสิทธิประโยชน7สDงเสริมการลงทุนของสํานักงานคณะกรรมการสDงเสริมการลงทุน โดย
เปwดรับสมัครผู'ผลิตท่ีมีความสนใจและมีความพร'อมในการลงทุนรายใหมDนอกเหนือจาก 5 รายเดิม ซ่ึงอาจมีการ
กําหนดเง่ือนไขท่ีเข'มข'นข้ึนกวDาระยะแรก และอาจมีการผDอนคลายเง่ือนไขให'ผู'ผลิตรายเดิมลงเพ่ือให'เกิดความเป8น
ธรรมและความเชื่อถือในนโยบายการสDงเสริมของรัฐบาล (หนDวยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงอุตสาหกรรม 
หนDวยงานท่ีเก่ียวข'อง:กระทรวงการคลัง และคณะกรรมการรDวมสภาหอการค'าแหDงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม
แหDงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย (กกร.)) 
  2.3 มาตรการสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค3าเกษตรท่ีเปLนท้ังอาหาร
และพลังงาน โดยการอํานวยความสะดวกผDอนปรนกฎระเบียบในการจัดต้ังโรงงานผลิตอาหาร โรงงานน้ําตาล 
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และโรงงานเอทานอล ซ่ึงเป8นนโยบายท่ีสอดคล'องกับเกษตรโซนนิ่ง (หนDวยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ7 และกระทรวงพลังงาน) 
  2.4 มาตรการส�งเสริมการเข3าถึงแหล�งเงินทุนของผู3ประกอบการขนาดกลางและขนาด
ย�อม รายเล็ก และรายย�อย ได'แกD 
   (1) มาตรการสินเช่ือและค้ําประกันให3กับผู3ประกอบการขนาดกลางและขนาดย�อม 
โดยเรDงรัดการดําเนินการตามโครงการ Portfolio Guarantee Scheme ระยะท่ี 5 ของบรรษัทประกันสินเชื่อ
อุตสาหกรรมขนาดยDอม (บสย.) ในวงเงินเดิมท่ีคณะรัฐมนตรีได'อนุมัติไว'ท่ี 240,000 ล'านบาทในชDวง 1 มกราคม 
2556 ถึง 31 ธันวาคม 2558 และโครงการ Productivity Improvement Loan ของธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยDอมแหDงประเทศไทย (ธพว.) ในวงเงินเดิมท่ีคณะรัฐมนตรีได'อนุมัติไว'ท่ี 20,000 ล'านบาท
ในชDวง 24 เมษายน 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2558  โดยขอความรDวมมือจากธนาคารพาณิชย7และสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจ (หนDวยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการคลัง บสย. และ ธพว. หนDวยงานท่ีเก่ียวข'อง: ธนาคารพาณิชย7
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืน ๆ) 
   (2) มาตรการค้ําประกันให3กับผู3ประกอบการ OTOP และวิสาหกิจชุมชน (สินเช่ือ 
Micro-finance) โดย บสย. โดยให'ใช'วงเงินรวมกับข'อ 3.2.4 (1) ท่ีเหมาะสม (หนDวยงานรับผิดชอบหลัก: 
กระทรวงการคลังและ บสย. หนDวยงานท่ีเก่ียวข'อง: ธนาคารพาณิชย7และสถาบันการเงินเฉพาะกิจอ่ืนๆ) 
   (3) มาตรการสินเช่ือเพ่ือสนับสนุนการเข3าถึงแหล�งเงินทุนของประชาชนรายย�อย 
(สินเช่ือ Nano-finance) โดยอนุญาตให'นิติบุคคลสามารถให'สินเชื่อ เพ่ือให'ผู'ประกอบการรายยDอยสามารถ
เข'าถึงแหลDงเงินทุนได'สะดวกมากยิ่งข้ึน และแก'ไขปoญหาภาระดอกเบ้ียจากการกู'ยืมเงินนอกระบบโดยกําหนดให'
ธุรกิจสินเชื่อเพ่ือประชาชนรายยDอยสามารถคิดอัตราดอกเบ้ียได'ตามความเหมาะสมและอยูDในระดับท่ีไมDเป8นภาระ
มากจนเกินสมควร (หนDวยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการคลังและธนาคารแหDงประเทศไทย) 
 3. มาตรการด3านการใช3จ�ายภาครัฐ 
  3.1 มาตรการเร�งรัดการเบิกจ�ายในปXงบประมาณ 2556 
   (1) เร�งรัดการเบิกจ�ายงบพัฒนาจังหวัดและกลุ�มจังหวัด โดยในปtงบประมาณ 2556 งบ
พัฒนาจังหวัดและกลุDมจังหวัดมีวงเงิน 18,090 ล'านบาท อยDางไรก็ตาม ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2556 สามารถ
เบิกจDายได'เพียง 7,817 ล'านบาท คิดเป8นร'อยละ 43.2 ของงบประมาณท่ีได'จัดสรร จึงเห็นควรเรDงรัดการเบิกจDาย
งบประมาณปt 2556 ในสDวนท่ีเหลือ (หนDวยงานรับผิดชอบหลัก: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
หนDวยงานท่ีเก่ียวข'อง : สํานักงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง) 
   (2) เร�งรัดการเบิกจ�ายขององค&กรปกครองส�วนท3องถ่ิน (อปท.) โดยให' อปท. ทุกแหDง 
เรDงเบิกจDายเงินจากรายได'ปtงบประมาณ 2556 ท้ังในสDวนท่ีจัดเก็บเอง ท่ีรัฐบาลจัดเก็บให'และแบDงให' และเงิน
อุดหนุนจากรัฐบาล เพ่ือให'เข'าสูDระบบเศรษฐกิจโดยเร็ว (หนDวยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงมหาดไทย 
หนDวยงานท่ีเก่ียวข'อง: กระทรวงการคลัง) 
   (3) เร�งรัดการเบิกจ�ายของกองทุนนอกงบประมาณ โดยเห็นควรเรDงรัดการจDายเงินของ
กองทุนนอกงบประมาณ เชDน กองทุนหมูDบ'านและชุมชนเมือง กองทุน SML กองทุนเศรษฐกิจพอเพียง กองทุน
พัฒนาสตรี กองทุนต้ังตัวได' และกองทุนอนุรักษ7พลังงาน เป8นต'น ให'ลงสูDระบบเศรษฐกิจเร็วข้ึน และหนDวยงานท่ี
เก่ียวข'องพิจารณาแก'ไขปoญหาเรื่องระเบียบหลักเกณฑ7ท่ีเป8นอุปสรรคในการเบิกจDายเงิน (หนDวยงานรับผิดชอบ
หลัก: สํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย7 กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
พลังงาน และกระทรวงการคลัง) 
  3.2 มาตรการเร�งรัดการเบิกจ�ายในปXงบประมาณ 2557 
   (1) เตรียมความพร3อมในการใช3งบประมาณปX 2557 ในลักษณะเร�งรัดในช�วงแรกของ
ปXงบประมาณ โดยเห็นควรกําหนดเปfาหมายอัตราการเบิกจDายงบประมาณในปtงบประมาณ 2557 ให'สูงกวDาอัตรา
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ท่ีกําหนดในปtงบประมาณ 2556 (หนDวยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณ หนDวยงาน
ท่ีเก่ียวข'อง: ทุกสDวนราชการ) 
   (2) เร�งรัดการเบิกจ�ายงบประมาณรายจ�ายเหล่ือมปXของปXงบประมาณ 2556 และ
ปXงบประมาณก�อนหน3า ให'สามารถเบิกจDายอยDางมีนัยสําคัญได'ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปtงบประมาณ 2557 
โดยเฉพาะในสDวนของรายจDายประจําท่ีกDอหนี้ผูกพันแล'ว (หนDวยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการคลัง หนDวยงาน
ท่ีเก่ียวข'อง: ทุกสDวนราชการ) 
   (3) เร�งรัดการเบิกจ�ายเงินรางวัลของข3าราชการและลูกจ3างประจํา ประจําปX
งบประมาณ 2555 ให'สามารถจDายได'ภายในปt 2556 (ไตรมาสสุดท'ายของปtงบประมาณ 2556 หรือไตรมาสแรก
ของปtงบประมาณ 2557) (หนDวยงานรับผิดชอบหลัก: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานัก
งบประมาณ และกระทรวงการคลัง หนDวยงานท่ีเก่ียวข'อง: ทุกสDวนราชการ) 
   (4) เร�งรัดการเบิกจ�ายงบอบรมและสัมมนา โดยกําหนดให'สDวนราชการเรDงรัดการ
เบิกจDายงบอบรมสัมมนาในประเทศให'ได'ไมDน'อยกวDาร'อยละ 50 ของวงเงินงบประมาณท่ีได'รับจัดสรร โดยขอ
ความรDวมมือให'จัดสัมมนากระจายไปตามจังหวัดตDางๆ อยDางท่ัวถึง โดยเฉพาะจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการพัฒนา
เป8นแหลDงทDองเท่ียวในอนาคต ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปtงบประมาณ 2557 (หนDวยงานรับผิดชอบหลัก: ทุกสDวน
ราชการ) 
 4. มาตรการด3านการส�งออก 
  4.1 การส�งออกสินค3าและการค3าสินค3าระหว�างประเทศ 
   (1) การเร�งส�งเสริมการส�งออกสินค3าไปยังตลาดท่ีมีศักยภาพ เชDน ประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยเฉพาะกัมพูชา ลาว เมียนมาร7 และเวียดนาม (CLMV) และมลฑลยDอยของประเทศจีน (หนDวยงาน
รับผิดชอบหลัก: กระทรวงพาณิชย7 หนDวยงานท่ีเก่ียวข'อง: กระทรวงการคลัง) 
   (2) การสนับสนุนการใช3เงินบาทในการค3ากับประเทศเพ่ือนบ3าน โดยผDอนคลาย
กฎระเบียบการถือเงินบาทเข'าออกประเทศ เพ่ืออํานวยความสะดวกในการค'าชายแดน (หนDวยงานรับผิดชอบ
หลัก: กระทรวงการคลังและธนาคารแหDงประเทศไทย) 
   (3) การส�งเสริมการทําธุรกรรมการค3าระหว�างประเทศ (Trade Finance) ผDาน
ธนาคารเพ่ือการสDงออกและนําเข'าแหDงประเทศไทย (ธสน.) โดยเพ่ิมบทบาทเชิงรุกของ ธสน. ในการชDวยลดความ
เสี่ยงและสนับสนุนสภาพคลDองทางการเงินให'แกDผู'ประกอบการท่ีจะไปดําเนินธุรกิจด'านการค'า การให'บริการ และ
การลงทุน โดยเฉพาะใน CLMV โดยขอความรDวมมือสถานทูต สถานกงสุล สภาหอการค'าแหDงประเทศไทย และ
สภาอุตสาหกรรมแหDงประเทศไทย ในการพิจารณาคัดเลือกคูDค'าในตDางประเทศท่ีมีความนDาเชื่อถือ (หนDวยงาน
รับผิดชอบหลัก: กระทรวงการคลัง และธสน. หนDวยงานท่ีเก่ียวข'อง: กระทรวงการตDางประเทศ และ กกร.) 
  4.2 การสนับสนุนภาคการท�องเท่ียวจากต�างชาติ 
   (1) การสนับสนุนการจัดทําวีซ�าประเภทเข3าออกหลายครั้ง (Multiple-Entry Visa) 
ท่ีมีระยะเวลาหลายปX โดยให'สามารถมีผลบังคับใช'ได'ภายในปt 2556 กDอนฤดูกาลทDองเท่ียวสําคัญปลายปt 
(หนDวยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการตDางประเทศ) 
   (2) การสนับสนุนให3ประเทศไทยเปLนศูนย&กลางการจับจ�ายใช3สอย (Shopping 
Paradise) เพ่ือดึงดูดนักทDองเท่ียว โดยยกเว'นอากรขาเข'าสินค'าท่ีเป8นท่ีสนใจของนักทDองเท่ียวและไมDมีผลกระทบ
หรือมีผลกระทบตDอผู'ผลิตในประเทศน'อย (หนDวยงานรับผิดชอบหลัก: กระทรวงการคลัง หนDวยงานท่ีเก่ียวข'อง: 
กระทรวงพาณิชย7 กระทรวงอุตสาหกรรม และ กกร.) 
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แต�งตั้ง 
16. เรื่อง แต�งตั้ง 
  1. แต�งตั้งข3าราชการให3ดํารงตําแหน�งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตDงต้ังนายพรชาต บุนนาค ผู'อํานวยการสํานักยุทธศาสตร7ความม่ันคง
กิจการชายแดนและประเทศรอบบ'าน สํานักงานสภาความม่ันคงแหDงชาติ ให'ดํารงตําแหนDง ท่ีปรึกษาด'านการประสาน
กิจการความม่ันคง (นักวิเคราะห7นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาความม่ันคงแหDงชาติ สํานัก
นายกรัฐมนตรี ต้ังแตDวันท่ี 31 พฤษภาคม 2556 ซ่ึงเป8นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ'วนสมบูรณ7 ท้ังนี้ ต้ังแตDวันท่ี                                
ทรงพระกรุณาโปรดเกล'าฯ แตDงต้ังเป8นต'นไป  
  2. แต�งตั้งผู3รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว�าการกระทรวงยุติธรรม  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติมอบหมายให'มีผู'รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวDาการกระทรวงยุติธรรม            
ในกรณีท่ีรัฐมนตรีวDาการกระทรวงยุติธรรมไมDอาจปฏิบัติราชการได' ตามความในมาตรา 42 แหDงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผDนดิน พ.ศ. 2534 ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ โดยให'ครอบคลุมถึงกรณีท่ีไมDมีผู'
ดํารงตําแหนDงรัฐมนตรีวDาการกระทรวงยุติธรรมด'วย ดังนี้ 1. พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี          
2. นายพงศ7เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี  
  3. แต�งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ประจําเมืองคาร&ดิฟฟg สหราชอาณาจักร  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตDงต้ังนายเทียโดรัส โคเลียนดริส (Mr. Theodorus Coliandris) ให'ดํารง
ตําแหนDงกงสุลกิตติมศักด์ิ ประจําเมืองคาร7ดิฟฟS สหราชอาณาจักร โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมแคว'นเวลส7 สืบแทน   
นายจอห7น เอดเวร7ด ไอลส7 (Mr. John Edward Iles) ซ่ึงขอลาออกจากตําแหนDง ตามท่ีกระทรวงการตDางประเทศ
เสนอ  
  4. การถอดถอนและการแต�งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ประจํากรุงดับลิน ประเทศไอร&แลนด&  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตDางประเทศเสนอ ดังนี้  
  1. ถอดถอน นายแพททริก เจ. ไดนีน (Mr. Patrick J. Dineen) ออกจากตําแหนDง กงสุลกิตติมศักด์ิ
ประจํากรุงดับลิน ประเทศไอร7แลนด7 เขตกงสุลครอบคลุมประเทศไอร7แลนด7  
   2. แตDงต้ัง นายแบร7รี โธมัส คอนนอลลี (Mr. Barry Thomas Connolly) เป8นกงสุลกิตติมศักด์ิ
ประจํากรุงดับลิน ประเทศไอร7แลนด7 เขตกงสุลครอบคลุมประเทศไอร7แลนด7  
 
  5. การเล่ือนฐานะกงสุลกิตติมศักดิ์และการยกฐานะสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ กรุงทิมพู 
ราชอาณาจักรภูฏาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการเลื่อนฐานะกงสุลกิตติมศักด์ิและการยกฐานะสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ                   
ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน ตามท่ี กระทรวงการตDางประเทศ เสนอ ดังนี้ 
  1. เลื่อนฐานะ ดาโช อูเกน เชชัป ดอร7จี (Dasho Ugen Tshechup Dorji) กงสุลกิตติมศักด์ิ                   
ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน เป8น กงสุลใหญDกิตติมศักด์ิ ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน 
  2. ยกฐานะสถานกงสุลกิตติมศักด์ิ ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน เป8น สถานกงสุลใหญD
กิตติมศักด์ิ ณ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน 
 
  6. แต�งตั้งกรรมการส�งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ผู3แทนสมาคมการแสดงสินค3า (ไทย)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตDงต้ังนายพรรธระพี ชินะโชติ ดํารงตําแหนDงกรรมการ ผู'แทนสมาคม
การแสดงสินค'า (ไทย) ในคณะกรรมการสDงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ แทนนายประวิชย7 ศรีบัณฑิตมงคล                              
ซ่ึงได'ขอลาออกจากตําแหนDง ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เสนอ  โดยให'มีผลต้ังแตD 
วันท่ี 6 สิงหาคม 2556 เป8นต'นไป 
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  7. แต�งตั้งรัฐมนตรีประจําแผนงาน GMS กรอบแผนงาน IMT-GT และกรอบความร�วมมือ                 
ลุ�มแม�น้ําโขง-ญ่ีปุkนด3านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Mekong-Japan Economic Minister)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการแตDงต้ังรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชDวย                 
วDาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ7 (นายวราเทพ รัตนากร) เป8นรัฐมนตรีประจําแผนงาน GMS รัฐมนตรีประจํา 
กรอบแผนงาน IMT-GT และรัฐมนตรีประจํากรอบความรDวมมือลุDมแมDน้ําโขง-ญ่ีปุ[นด'านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 
เพ่ือปฏิบัติหน'าท่ีหัวหน'าคณะในการประชุมระดับรัฐมนตรีในกรอบความรDวมมือท้ังสามกรอบ และให'รายงานผล             
การประชุมตDอรองนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน7ธํารง บุญทรงไพศาล) และนายกรัฐมนตรีตามลําดับ ตามท่ี สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหDงชาติ (สศช.) เสนอ 
 
  8. แต�งตั้งผู3ว�าการการเคหะแห�งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตDงต้ังนายกฤษดา รักษากุล เป8นผู'วDาการการเคหะแหDงชาติ (ผู'วDาการ 
กคช.) โดยให'ได'รับคDาตอบแทนคงท่ีเดือนละ 310,000 บาท คDาตอบแทนผันแปรไมDเกินร'อยละ 30 ของผลตอบแทน
รวมแตDละปt ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย7 (พม.) เสนอ โดยให'มีผลต้ังแตDวันท่ีลงนามใน
สัญญาจ'าง เป8นต'นไป แตDไมDกDอนวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 
 
  9. แต�งตั้งกรรมการผู3ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟEาขนส�งมวลชนแห�งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตDงต้ังให' นายชูศักด์ิ เกวี เป8นกรรมการผู'ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการ
รถไฟฟfาขนสDงมวลชนแหDงประเทศไทย ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  ท้ังนี้ ต้ังแตDวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 เป8นต'นไป 
 
  10. แต�งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการรถไฟแห�งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตDงต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการรถไฟ                      
แหDงประเทศไทย ตามนัยมาตรา 24 แหDงพระราชบัญญัติการรถไฟแหDงประเทศไทย พ.ศ. 2494 และท่ีแก'ไขเพ่ิมเติม 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  โดยมีรายชื่อ ดังนี้ นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ7 เป8นประธานกรรมการ โดยมี นายสราวุธ 
เบญจกุล นายรังสรรค7 ศรีวรศาสตร7 นายชูศักด์ิ เกวี นายยุทธพงษ7 อภิรัตนรังษี นายสุธรรม ศิริทิพย7สาคร และ              
นายจุฬา สุขมานพ เป8นกรรมการ 
  ท้ังนี้  ให'มีผลต้ังแตDวันท่ี 6 สิงหาคม 2556 ยกเว'นนายยุทธพงษ7 อภิรัตนรังษี ให'มีผลต้ังแตDวันท่ี
คณะกรรมการอัยการอนุมัติเป8นต'นไป แตDไมDกDอนวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ 
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