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  วันนี้ (10 กันยายน 2556)  เม่ือเวลา 09.00 น. ณ ห&องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2    
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   นายนิวัฒน8ธํารง บุญทรงไพศาล  รองนายกรัฐมนตรี  
เป=นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายภักดีหาญส8    หิมะทองคํา พร&อมด&วย ร&อยโทหญิง สุณิสา  เลิศภควัต  และ           
นายชลิตรัตน8 จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได&แถลงขFาวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี          
สรุปสาระสําคัญได&ดังนี้ 

กฎหมาย 
   2.  เรื่อง  รFางพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน  
    พ.ศ. ….. 
   

เศรษฐกิจ – สังคม 
  10.  เรื่อง  สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556  
  11.  เรื่อง  รายงานการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความรFวมมือสนับสนุน 
    กิจกรรม “งดด่ืมสุราแหFงชาติ ทําความดีถวายในหลวง” 
  12.  เรื่อง   การแก&ไขปMญหายางพาราท้ังระบบ 
 

แต�งตั้ง 
  22.   เรื่อง  แตFงต้ัง 
 1.  การขออนุมัติเปNดท่ีทําการสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฝรั่งเศสแหFงใหมF
  ประจําจังหวัดภูเก็ต และขอแตFงต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฝรั่งเศส 
  คนใหมFประจําจังหวัดภูเก็ต  
 2.  ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีท่ีอนุมัติเปNดสถานกงสุลใหญF ณ เมืองต&าเหลียน 
  และท่ีกําหนดเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญF ณ เมืองชิงตFาว 

3. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 246/2556 เรื่อง แตFงต้ังคณะกรรมการแก&ไข
 ปMญหายางพารา 

 4.  การแตFงต้ังข&าราชการพลเรือนสามัญให&ดํารงตําแหนFงประเภทบริหาร 
  ระดับสูง (สํานักนายกรัฐมนตรี) 
 5.  การแตFงต้ังรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 6.  แตFงต้ังข&าราชการให&ดํารงตําแหนFงประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการ
  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8)  
 7.  ขอตFอเวลาการดํารงตําแหนFงอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมสอบสวนคดี
  พิเศษ (กระทรวงยุติธรรม)  
 8.  ให&กรรมการผู&ชFวยรัฐมนตรีคงอยูFปฏิบัติหน&าท่ีอีกหนึ่งวาระ  
 

***************************************************** 
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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�างพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน พ.ศ. ….. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบดังนี้ 
  1. เห็นชอบรFางพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน พ.ศ. ….  
ท่ีตรวจพิจารณาแล&ว ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ  
  2. เห็นชอบให&แก&ไขเพ่ิมเติมตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 2          
(ฝ\ายสังคมและกฎหมาย) ในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2556 วันพฤหัสบดีท่ี 15 สิงหาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายพงศ8เทพ เทพกาญจนา) ประธานกรรมการ เสนอ ดังนี้ 
   2.1 รF า งมาตรา  4 นิ ยามคําวF า  “โบราณสถาน” ให& แก& ไข เป=น  “หมายความวF า 
อสังหาริมทรัพย8ท่ีโดยอายุหรือโดยลักษณะแหFงการกFอสร&าง หรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย8 
หรือเก่ียวกับวัตถุท่ีพบอยูFในอสังหาริมทรัพย8นั้นเป=นประโยชน8ทางศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร8 สถาปMตยกรรม 
หรือโบราณคดี และให&รวมถึงสถานท่ีท่ีเป=นแหลFงโบราณคดี แหลFงประวัติศาสตร8 และอุทยานประวัติศาสตร8            
ท้ังนี้ เฉพาะท่ีมีอายุตั้งแตFเจ็ดสิบห&าป̂ข้ึนไป” ตามท่ีผู&แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแก&ไข 
   2.2 รFางมาตรา 32 วรรคหนึ่ง ให&แก&ไขจาก “ภายในหกสิบวัน” เป=น “ภายในเก&าสิบวัน” 
แล&วให&สFงคณะกรรมการประสานงานสภาผู&แทนราษฎรพิจารณา กFอนเสนอสภาผู&แทนราษฎรตFอไป 
  สาระสําคัญของร�างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให&อธิบดีกรมศิลปากรมีอํานาจประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
แตFต&องเป=นไปเพ่ือประโยชน8ในการอนุรักษ8 คุ&มครอง รักษา และทํานุบํารุงโบราณสถาน พร&อมท้ังมีอํานาจกําหนด         
เขตโบราณสถาน บริเวณโดยรอบ โบราณสถาน และเขตโบราณสถานตFอเนื่องด&วย  
  2. กําหนดให&องค8กรปกครองสFวนท&องถ่ินมีอํานาจประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถานท่ีเป=นทรัพย8สิน
ของแผFนดินหรือมิได&อยูFในความครอบครองของผู&ใดและยังไมFได&ประกาศข้ึนทะเบียนหรือเตรียมการข้ึนทะเบียน พร&อม
ท้ังกําหนดเขตโบราณสถานและเขตโบราณสถานตFอเนื่อง ท้ังนี้ เพ่ือเป=นไปตามหลักการท่ีสFงเสริมให&องค8กรปกครอง
สFวนท&องถ่ินซ่ึงเป=นหนFวยงานในพ้ืนท่ีเข&าไปมีสFวนรFวมในการดูแล รักษา อนุรักษ8 และทํานุบํารุงโบราณสถานท่ีอยูFใน
เขตพ้ืนท่ี 
  3. กําหนดให&กรณีท่ีองค8กรปกครองสFวนท&องถ่ินเป=นผู&ประกาศข้ึนทะเบียนโบราณสถาน ให&องค8กร
ปกครองสFวนท&องถ่ินนั้นมีอํานาจหน&าท่ีในการอนุรักษ8 การคุ&มครอง การรักษา และทํานุบํารุงโบราณสถานนั้น รวมท้ัง
มีอํานาจห&ามบุคคลเข&าไปในโบราณสถานท้ังหมดหรือบางสFวน จัดหาประโยชน8 และเรียกเก็บคFาเข&าชมจากประชาชน 
  4. กําหนดให&กรณีท่ีองค8กรปกครองสFวนท&องถ่ินไมFปฏิบัติตามหลักเกณฑ8ท่ีอธิบดีกําหนด หรือ          
อาจกFอให&เกิดความเสียหายตFอโบราณสถานอยFางร&ายแรง และไมFดําเนินการแก&ไขหรือดําเนินการตามคําแนะนําของ
อธิบดีหรือผู&ซ่ึงอธิบดีมอบหมาย ให&สั่งระงับการดําเนินการใด ๆ รวมท้ังการจัดหาประโยชน8หรือการอนุญาตให&
ประชาชนเข&าชมโบราณสถานนั้น โดยจะมีกําหนดเวลาหรือไมFก็ได& 
  5. กําหนดให&มีการออกใบอนุญาตสองกรณี คือ ใบอนุญาตทําการค&าโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ และ
ห&ามสFงหรือนําโบราณวัตถุไมFวFาจะได&ประกาศข้ึนทะเบียนแล&วหรือไมF หรือศิลปวัตถุท่ีได&ประกาศข้ึนทะเบียนแล&ว          
ออกนอกราชอาณาจักร โดยการกําหนดลักษณะต&องห&ามของผู&ขอรับใบอนุญาต การขอรับใบอนุญาต และการออก
ใบอนุญาต ให&เป=นไปตามหลักเกณฑ8 วิธีการ และเง่ือนไขท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ท้ังนี้ หากผู&รับใบอนุญาตฝ\าฝaน
หรือไมFปฏิบัติตามหลักเกณฑ8ท่ีกําหนด อธิบดีมีอํานาจสั่งพักใช&ใบอนุญาต และเม่ือปรากฏวFาผู&รับใบอนุญาตต&อง          
คําพิพากษาถึงท่ีสุดวFากระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้หรือฝ\าฝaน คําสั่งพักใช&ใบอนุญาต ให&อธิบดีสั่งเพิกถอนใน
อนุญาตนั้น ท้ังนี้ ผู&ถูกสั่งพักใช&ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณ8เป=นหนังสือตFอคณะกรรมการ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานภายในสามสิบวันนับแตFวันท่ีทราบคําสั่ง  
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  6. กําหนดเก่ียวกับการสFงหรือนําโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ หรือชิ้นสFวนของโบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุ
ท่ีอยูF ในความครอบครองของกรมศิลปากรออกนอกราชอาณาจักร และการนําโบราณวัตถุท่ีมีแหลFงกําเนิด                     
ในตFางประเทศเข&ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบ 
  7. กําหนดให&มีคณะกรรมการโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน กําหนด
ลักษณะต&องห&ามของกรรมการผู&ทรงคุณวุฒิ วาระการดํารงตําแหนFงและการพ&นจากตําแหนFงของกรรมการ
ผู&ทรงคุณวุฒิ องค8ประชุมของคณะกรรมการและอํานาจหน&าท่ี 
  8. กําหนดให&จัดต้ังกองทุนโบราณคดี เพ่ือใช&จFายในกิจการอันเป=นประโยชน8เก่ียวกับโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พิพิธภัณฑสถาน และโบราณคดี และให&มีคณะกรรมการบริหารกองทุนโบราณคดี ทําหน&าท่ีและ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการในกิจการของกองทุนโบราณคดี 
  9. กําหนดให&กองทุนโบราณคดีประกอบด&วย เงินและทรัพย8สินท่ีได&รับโอนมา รายได& เงินท่ีองค8กร
ปกครองสFวนท&องถ่ินสFงให& เงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือองค8กรปกครองสFวนท&องถ่ิน เงินหรือทรัพย8สินท่ีมีผู&บริจาคให& 
เงินหรือทรัพย8สินท่ีตกเป=นของกองทุนโบราณคดี หรือท่ีกองทุนโบราณคดีได&รับตามกฎหมายหรือโดยนิติกรรม และ
ดอกผลรายได& และผลประโยชน8อ่ืนใดท่ีเกิดจากเงินและทรัพย8สินของกองทุนโบราณคดี โดยเงินและทรัพย8สิน 
ตามวรรคหนึ่ง ให&สFงเข&ากองทุนโบราณคดีโดยไมFต&องนําสFงกระทรวงการคลังเพ่ือเป=นรายได&แผFนดิน  

 
เศรษฐกิจ – สังคม 

10. เรื่อง สรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสรุปผลการสํารวจภาวะการทํางานของประชากร เดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2556 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ ดังนี้ 
 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  สํานักงานสถิติแหFงชาติ ได&ทําการสํารวจภาวะการทํางานของประชากรเป=นประจําทุกเดือน โดย
สอบถามประชากรท่ีมีอายุ 15 ป̂ข้ึนไป ด&วยวิธีการสุFมตัวอยFาง ทุกจังหวัดท่ัวประเทศมีครัวเรือนตกเป=นตัวอยFาง 
27,960 ครัวเรือนตFอเดือน สําหรับในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 ในภาพรวมสถานการณ8แรงงานมีจํานวนผู&วFางงาน
ลดลง 4.8 หม่ืนคน (จาก 2.67 แสนคน เป=น 2.19 แสนคน) เม่ือเปรียบเทียบกับชFวงเวลาเดียวกันของป̂ 2555 หาก
เปรียบเทียบกับชFวงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556 จํานวนผู&วFางงานลดลง 8.4 หม่ืนคน (จาก 3.03 แสนคน เป=น 2.19 
แสนคน) สําหรับสาระสําคัญการสํารวจสรุปได& ดังนี้ 
  1. ผู8ท่ีอยู�ในกําลังแรงงาน 
  ผู&ท่ีอยูFในกําลังแรงงาน มีจํานวนท้ังสิ้น 40.19 ล&านคน ประกอบด&วย ผู&มีงานทํา 39.90 ล&านคน 
ผู&วFางงาน 2.19 แสนคน และผู&ท่ีรอฤดูกาล 0.77 แสนคน ท้ังนี้ ผู&ท่ีอยูFในกําลังแรงงานมีจํานวนเพ่ิมข้ึนจากชFวงเวลา
เดียวกันของป̂ 2555 จํานวน 3.0 แสนคน (จาก 39.89 ล&านคน เป=น 40.19 ล&านคน) 
  2. ผู8มีงานทํา 
  ผู&มีงานทํา 39.90 ล&านคน เพ่ิมข้ึนจากชFวงเวลาเดียวกันของป̂ 2555 จํานวน 3.7 แสนคน (จาก 
39.53 ล&านคน เป=น 39.90 ล&านคน) หรือเพ่ิมข้ึนร&อยละ 0.9 ซ่ึงมีผู&ทํางานเพ่ิมข้ึนและลดลงในสาขาตFาง ๆ ได&ดังนี้ 
   2.1 ผู&ทํางานเพ่ิมข้ึน ได&แกF ผู&ทํางานภาคเกษตรกรรม 2.4 แสนคน (จาก 16.35 ล&านคน 
เป=น 16.59 ล&านคน) สาขาท่ีพักแรมและการบริการด&านอาหาร 2.4 แสนคน (จาก 2.15 ล&านคน เป=น 2.39 ล&านคน) 
สาขาการผลิต 1.4 แสนคน (จาก 5.51 ล&านคน เป=น 5.65 ล&านคน) สาขากิจกรรมทางการเงิน และการประกันภัย 1.0 
แสนคน (จาก 0.36 ล&านคน เป=น 0.46 ล&านคน) สาขาการขนสFงและสถานท่ีเก็บสินค&า 8.0 หม่ืนคน (จาก 0.91 ล&าน
คน เป=น 0.99 ล&านคน) สาขาการศึกษา 5.0 หม่ืนคน (จาก 1.08 ล&านคน เป=น 1.13 ล&านคน)  
   2.2 ผู&ทํางานลดลง ได&แกF สาขากิจกรรมด&านการบริหารราชการ การปcองกันประเทศ 1.7 
แสนคน (จาก 1.77 ล&านคน เป=น 1.60 ล&านคน) สาขาการขายสFงและการขายปลีก การซFอมยานยนต8 และ
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รถจักรยานยนต8 9.0 หม่ืนคน (จาก 5.83 ล&านคน เป=น 5.74 ล&านคน) สาขากิจกรรมการบริการอ่ืน ๆ เชFน กิจกรรม
บริการเพ่ือสุขภาพรFางกาย การดูแลสัตว8เลี้ยง การบริการซักรีดซักแห&ง เป=นต&น 6.0 หม่ืนคน (จาก 0.72 ล&านคน เป=น 
0.66 ล&านคน) สาขาอสังหาริมทรัพย8 5.0 หม่ืนคน (จาก 0.17 ล&านคน เป=น 0.12 ล&านคน) สาขาการกFอสร&าง 4.0 
หม่ืนคน (จาก 2.36 ล&านคน เป=น 2.32 ล&านคน) สาขากิจกรรมด&านสุขภาพ และงานสังคมสงเคราะห8 4.0 หม่ืนคน 
(จาก 0.67 ล&านคน เป=น 0.63 ล&านคน) เป=นต&น 
  3. ผู8ว�างงาน 
   3.1 ผู&วFางงานท่ัวประเทศมีจํานวน 2.19 แสนคน คิดเป=นอัตราการวFางงานร&อยละ 0.5 ของ
กําลังแรงงานรวม (ลดลง 4.8 หม่ืนคน เม่ือเปรียบเทียบกับชFวงเวลาเดียวกันของป̂ 2555) ประกอบด&วย ผู&วFางงานท่ี 
ไมFเคยทํางานมากFอนจํานวน 1.21 แสนคน อีกสFวนหนึ่งเป=นผู&วFางงานท่ีเคยทํางานมากFอนจํานวน 9.8 หม่ืนคน โดย
เป=นผู&วFางงานท่ีมาจากภาคการผลิต 4.5 หม่ืนคน ภาคการบริการและการค&า 4.1 หม่ืนคน และภาคเกษตรกรรม 1.2 
หม่ืนคน 
   3.2 ผู&วFางงานเป=นผู&มีการศึกษาอยูFในระดับอุดมศึกษา 1.26 แสนคน ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย 3.9 หม่ืนคน ระดับมัธยมศึกษาตอนต&น 2.9 หม่ืนคน ระดับประถมศึกษา 1.9 หม่ืนคน และไมFมีการศึกษาและ
ตํ่ากวFาประถมศึกษา 6.0 พันคน 
   3.3 ผู&วFางงานสFวนใหญFอยูFในภาคกลาง 6.1 หม่ืนคน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5.2 หม่ืนคน 
ภาคเหนือ 3.9 หม่ืนคน ภาคใต& 3.8 หม่ืนคน และกรุงเทพมหานคร 2.9 หม่ืนคน หากคิดเป=นอัตราการวFางงาน 
กรุงเทพมหานครมีอัตราการวFางงานสูงสุดร&อยละ 0.8 ภาคใต&ร&อยละ 0.7 ภาคกลางร&อยละ 0.6 ภาคเหนือร&อยละ 0.5 
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือร&อยละ 0.4 
 
11. เรื่อง รายงานการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความร�วมมือสนับสนุนกิจกรรม “งดดื่มสุรา
แห�งชาติ ทําความดีถวายในหลวง” 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายงานการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความรFวมมือ
สนับสนุนกิจกรรม “งดด่ืมสุราแหFงชาติ ทําความดีถวายในหลวง”ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอดังนี้  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  มท.รายงานวFา ได&ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (9 ก.ค.56) แล&ว โดยได&แจ&งหัวหน&าสFวนราชการ
ระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และผู&วFาราชการจังหวัดทุกจังหวัด ดําเนินการ ดังนี้ 
            1. ให&หัวหน&าสFวนราชการระดับกรม หัวหน&าหนFวยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัด มท.และหัวหน&าสFวน
ราชการในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันงดด่ืมสุราแหFงชาติและจัดให&มี 
การลงนามปฏิญาณตนงดด่ืมสุราในชFวงเข&าพรรษา 
  2. ให&ทุกจังหวัดสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันงดด่ืมสุราแหFงชาติ โดยมอบหมายสาธารณสุขจังหวัด
เป=นหนFวยงานหลักบูรณาการหนFวยงานในพ้ืนท่ี ดําเนินการรณรงค8ให&ประชาชนท่ัวไปเห็นความสําคัญของ “วันงดด่ืม
สุราแหFงชาติ” โดยให& ลด ละ เลิก การบริโภคเครื่องด่ืมแอลกฮอล8 รวมท้ังจัดให&มีการลงนามปฏิญาณตนงดด่ืมสุรา
ในชFวงเข&าพรรษา และจัดให&มีกิจกรรมเพ่ือสุขภาพ เชFน เดิน วิ่ง เต&นแอโรบิค ฯลฯ หรือกิจกรรมอ่ืนตามท่ีเห็นสมควร 
 
12. เรื่อง  การแก8ไขป?ญหายางพาราท้ังระบบ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามมติคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน8 ณ ระนอง) ประธานกรรมการนโยบายยางธรรมชาติเสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบโครงการแก&ไขปMญหายางพาราท้ังระบบ ป̂ 2557 ท่ีได&มีการปรับปรุงตามมติ กนย. เม่ือ
วันท่ี 5 และวันท่ี 9 กันยายน 2556 ในสFวนของการแก&ไขปMญหายางพาราระยะสั้นเรFงดFวน  
 2. อนุมัติงบกลางรายการเงินสํารองจFายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป=นเพ่ือการดําเนินงานตามแนวทางแก&ไข
ปMญหาระยะสั้นของโครงการ วงเงิน 21,248.95 ล&านบาท ท่ีคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2556  ได&อนุมัติงบกลาง
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รายการเงินสํารองจFายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป=นไว&แล&วจํานวน 5,628.01 ล&านบาท โดยเพ่ิมข้ึนจํานวน 15,620.94 ล&าน
บาท โดยให&กรมสFงเสริมการเกษตร ตรวจสอบเอกสารหลักฐานเกษตรกรท่ีจะได&รับความชFวยเหลือตามโครงการและรวบรวม
สFงสํานักงบประมาณ พร&อมท้ังจัดทําคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน และให&ถือวFาคําขอดังกลFาวเป=นคําขอ
อนุมัติจัดสรรงบประมาณของ ธ.ก.ส. พร&อมสําเนาสFง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญF 
 3. มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ8 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อม รFวมหารือ
เพ่ือหาแนวทางชFวยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางภายใต&ขอบเขตของกฎหมายตFอไป  
 4. เห็นชอบการเพ่ิมเติมผู&แทนเกษตรกรชาวสวนยาง 2 คน เป=นกรรมการใน กนย.  
 5. รับทราบผลการพิจารณาทบทวนการเก็บเงินสงเคราะห8 (เงิน Cess)  
 สาระสําคัญของเรื่อง  
 1. การแก&ไขปMญหายางพาราระยะสั้นตามโครงการแก&ไขปMญหายางพาราท้ังระบบ ป̂ 2557 
 1.1 จํานวนเกษตรกรและพ้ืนท่ีเปcาหมาย เป=นไปตามโครงการแก&ไขปMญหายางพาราท้ังระบบ 
ป̂ 2557 ท่ีคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2556 ให&ความเห็นชอบ คือ เกษตรกรเปcาหมาย 
991,717 ราย พ้ืนท่ีเปcาหมายประมาณ 8.97 ล&านไรF รวมท้ังเกษตรกรท่ีมีเอกสารสิทธิ์ตามหนังสือกรมป\าไม& ท่ี ทส 
1602.5/5527 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 
 1.2 เง่ือนไข คือ ชFวยเหลือแก&ไขปMญหาความเดือดร&อนของเกษตรกรโดยจFายเงินชดเชยแกF
เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ียางเปNดกรีด และต&นยางอายุไมFเกิน 25 ป̂ โดยต&องเป=นพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์หรือสิทธิทํากินในพ้ืนท่ี
นั้น ซ่ึงรวมถึงประเภทเอกสารสิทธิ์ท่ีถูกต&องตามกฎหมาย ซ่ึงเป=นท่ียอมรับของกรมป\าไม& ตามหนังสือกรมป\าไม& ท่ี ทส 
1602.5/5527 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 สําหรับพ้ืนท่ีท่ีนอกเหนือจากนี้เห็นสมควรมอบหมายให&กระทรวงเกษตร
และสหกรณ8 และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล&อมรFวมหารือเพ่ือหาแนวทางชFวยเหลือภายใต&ขอบเขตของ
กฎหมายตFอไป  ดังนี้ 
  1) เกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ียางเปNดกรีดไมFเกิน 25 ไรF ตามพ้ืนท่ีเปNดกรีดจริง สFวนเกษตรกร 
ท่ีมีพ้ืนท่ียางเปNดกรีด 25 ไรF ข้ึนไป จะได&รับความชFวยเหลือไมFเกิน 25 ไรF 
  2) อัตราการชFวยเหลืออยูFท่ีไรFละ 2,520 บาท 
  3) การจFายเงิน เกษตรกรรับเงินสนับสนุนผFานทางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ8
การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยต&องเปNดบัญชีกับธนาคารดังกลFาวในกรณีท่ีไมFเป=นลูกค&าเดิม 
 1.3 งบประมาณ จากงบกลางรายการเงินสํารองจFายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป=น  
รวม 21,248.95 ล&านบาท ประกอบด&วย  
  1) เงินชFวยเหลือเกษตรกร วงเงิน 21,209.30 ล&านบาท  
  2) คFาบริหารจัดการของกรมสFงเสริมการเกษตร วงเงิน 29.75 ล&านบาท  
  3) คFาบริหารจัดการของ ธ.ก.ส. วงเงิน 9.90 ล&านบาท  
 ท้ังนี้ วงเงินชFวยเหลือข&างต&น 21,248.95 ล&านบาท ครอบคลุมเฉพาะพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์
ประมาณ 8.97 ล&านไรF ท่ีประมาณการไว&ตามข&อเสนอโครงการเดิม เนื่องจากพ้ืนท่ีท่ีมีเอกสารสิทธิ์ 46 รายการ ตาม
หนังสือกรมป\าไม& ท่ี ทส 1602.5/5527 ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2555 อยูFในระหวFางการดําเนินการข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
รวมท้ังวงเงินคFาบริหารจัดการของกรมสFงเสริมการเกษตรและ ธ.ก.ส. ซ่ึงมีอัตราคFาใช&จFาย 30 และ 10 บาทตFอรายนั้น 
ประมาณการจากเกษตรกรเปcาหมาย 991,717 ราย หากวงเงินไมFเพียงพอ ขอความเห็นชอบในหลักการให&เพ่ิมได&ตาม
ข&อเท็จจริงของจํานวนเกษตรกรท่ีเข&ารFวมโครงการ  

 วงเงิน 21,248.95 ล&านบาทดังกลFาว เพ่ิมข้ึนจากวงเงินตามแนวทางแก&ไขปMญหาระยะสั้นเรFงดFวน
ของโครงการท่ีได&รับความเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2556 และได&รับอนุมัติเงินงบกลางแล&ว
จํานวน 5,628.01 ล&านบาท โดยเพ่ิมข้ึนจํานวน 15,620.94 ล&านบาท ดังรายละเอียดโครงการแก&ไขปMญหายางพาราท้ัง
ระบบ ป̂ 2557 ท่ีปรับปรุงตามมติ กนย. เม่ือวันท่ี 5 และวันท่ี 9 กันยายน 2556  
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 2. กนย. ในคราวประชุมเม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2556 ได&มีมติเห็นชอบการเพ่ิมผู&แทนเกษตรกร
ชาวสวนยางพารา จํานวน 2 คน คือ ประธานสภาเกษตรกรแหFงชาติ และประธานเครือขFายเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราแหFงประเทศไทย เป=นกรรมการใน กนย. 
 3. การทบทวนการเก็บเงินสงเคราะห8 (เงิน Cess) คณะกรรมการสงเคราะห8สวนยาง ในคราวประชุม
เม่ือวันท่ี  30  สิงหาคม  2556  ได&มีมติเห็นชอบให&งดเรียกเก็บเงินสงเคราะห8 (เงิน Cess) เป=นเวลา 4 เดือน ต้ังแตFวันท่ี 2 
กันยายน 2556 ถึงวันท่ี 31  ธันวาคม  2556 โดยได&มีการออกประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล&วเม่ือวันท่ี 2 กันยายน 
2556  

 
แต�งตั้ง 

22.  เรื่อง แต�งตั้ง 
  1. การขออนุมัติเป@ดท่ีทําการสถานกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสแห�งใหม�ประจําจังหวัด
ภูเก็ต และขอแต�งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐฝรั่งเศสคนใหม�ประจําจังหวัดภูเก็ต  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสนอเปNดสถานกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศสประจําจังหวัดภูเก็ต โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต และแตFงต้ัง นายโกลด เมโกร เดอ  ครีเซ         
(Mr. Claude Maigrot de Crissey) เป=นกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจําจังหวัดภูเก็ต สืบแทน นายลูเซียง 
โรดรีเกซ (Mr. Lucien Rodriguez) ตามท่ีกระทรวงการตFางประเทศเสนอ  
 
  2. ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีท่ีอนุมัติเป@ดสถานกงสุลใหญ� ณ เมืองต8าเหลียน และท่ีกําหนดเขต
กงสุลของสถานกงสุลใหญ� ณ เมืองชิงต�าว 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตFางประเทศเสนอ ดังนี้  
  1. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 13 กันยายน 2548 ซ่ึงอนุมัติการเปNดสถานกงสุลใหญF                 
ณ เมืองต&าเหลียน มณฑลเหลียวหนิง เปDน การเปNดสถานกงสุลใหญF ณ นครเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง แทน โดยให&
มีเขตกงสุลครอบคลุมมณฑลเหลียวหนิง จี๋หลิน และเฮย8หลงเจียง  
   2. ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเ ม่ือวันท่ี 18 กรกฎาคม 2549 ซ่ึงกําหนดให&สถานกงสุลใหญF                         
ณ เมืองชิงตFาว มีเขตกงสุลครอบคลุม 2 มณฑล คือ มณฑลชานตงและเหอหนาน เปDน ให&สถานกงสุลใหญF                      
ณ เมืองชิงตFาว มีเขตกงสุลครอบคลุมมณฑลชานตง เพียงมณฑลเดียว  
 

1. คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 246/2556 เรื่อง แต�งตั้งคณะกรรมการแก8ไขป?ญหายางพารา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 246/2556 เรื่อง แตFงต้ังคณะกรรมการ
แก&ไขปMญหายางพารา  
  ตามท่ีได&เกิดปMญหาสถานการณ8ราคายางพารามีความผันผวนทําให&เกษตรกรชาวสวนยางได&รับความ
เดือดร&อน  ซ่ึงท่ีผFานมารัฐบาลได&ดําเนินการแก&ไขปMญหาเพ่ือบรรเทาความเดือดร&อนของเกษตรกรชาวสวนยางผFาน
กลไกตFาง ๆ  ตามกฎหมายโดยตลอดมา  ซ่ึงผู&เก่ียวข&องบางฝ\ายเห็นด&วยกับการแก&ไขปMญหาแตFผู&เก่ียวข&องบางฝ\ายยังมี
ความเห็นไมFตรงกัน และมีข&อเรียกร&องเป=นอยFางอ่ืน ดังนั้น เพ่ือให&ได&ข&อยุติท่ีเป=นประโยชน8แกFประเทศชาติ จึงเห็นควร
ให&ผู&เก่ียวข&องทุกฝ\ายได&มาเจรจารFวมกันเพ่ือแก&ไขปMญหาเก่ียวกับเสถียรภาพราคายางพาราได&อยFางยั่งยืน  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แหFงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผFนดิน                
พ.ศ. 2534 จึงแตFงต้ังคณะกรรมการแก&ไขปMญหายางพารา โดยมีองค8ประกอบและอํานาจหน&าท่ี ดังนี้  

1. องคGประกอบ ประกอบด&วย  รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก ประชา พรหมนอก) เป=น 
ประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวFาการกระทรวงการคลัง (นายกิตติรัตน8 ณ ระนอง)  รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวFาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ8  (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เป=นรองประธานกรรมการ  
กรรมการประกอบด&วย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชFวยวFาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ8                
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(นายวราเทพ รัตนากร) ปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู&แทนสํานักงานตํารวจแหFงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการสFงเสริม
การลงทุน อธิบดีกรมป\าไม& โดยมี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ\ายการเมือง (พลตํารวจตรี ธวัช บุญเฟavอง) เป=น
กรรมการและเลขานุการ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ\ายการเมือง (นายสุภรณ8  อัตถาวงศ8)  เป=นกรรมการและ
ผู&ชFวยเลขานุการ   

ให&คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง คัดเลือกตัวแทนผู&เก่ียวข&องกับกิจการยางพาราทุกภาคสFวน  
ได&แกF เกษตรกรชาวสวนยางและผู&กรีดยาง  ผู&ประกอบธุรกิจยางพารา ผู&สFงออก และบุคคลอ่ืนท่ีเก่ียวข&องเพ่ือเชิญ
มารFวมดําเนินการกับคณะกรรมการ 

2. อํานาจหน8าท่ี  
1. พิจารณาสภาพปMญหาเก่ียวกับราคายางพาราและความเดือดร&อนของผู&ท่ีเก่ียวข&องกับ 

กิจการยางพารา  และหารือรFวมกันกับตัวแทนผู&ท่ีเก่ียวข&องกับกิจการยางพาราทุกภาคสFวน เพ่ือให&ได&ข&อยุติท่ีเป=น
ประโยชน8แกFทุกฝ\ายและสามารถแก&ไขปMญหาความเดือดร&อนโดยให&กิจการยางพารามีเสถียรภาพ แล&วเสนอแนะ
ข&อคิดเห็นในการแก&ไขปMญหาตFอคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติ (กนย.) และคณะรัฐมนตรีตFอไป  

2. แตFงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชFวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการได& 
ตามความจําเป=นและเหมาะสม  

3. เชิญสFวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนFวยงานอ่ืนของรัฐ  และบุคคลท่ีเก่ียวข&องมารFวมประชุมให& 
ข&อมูล และแสดงความคิดเห็น หรือจัดสFงเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวข&องเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ 

4. ปฏิบัติหน&าท่ีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
  3. ให&สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสนับสนุนงบประมาณและการดําเนินการอ่ืนในการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการ และประสานงานกับหนFวยงานอ่ืนของรัฐในการชFวยเหลือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
  ท้ังนี้  ต้ังแตFวันท่ี 5 กันยายน 2556 เป=นต&นไป 
 
 
  4. การแต�งตั้งข8าราชการพลเรือนสามัญให8ดํารงตําแหน�งประเภทบริหารระดับสูง (สํานัก
นายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตFงต้ังข&าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให&ดํารง
ตําแหนFงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหFงชาติเสนอ ดังนี้  
   1. นางชุตินาฏ วงศ8สุบรรณ ท่ีปรึกษาด&านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห8นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ ดํารงตําแหนFง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหFงชาติ  
   2. นางนิตยา กมลวัทนนิศา ท่ีปรึกษาด&านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห8นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ ดํารงตําแหนFง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหFงชาติ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหFงชาติ  
   ต้ังแตFวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 เป=นต&นไป เพ่ือทดแทนผู&เกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ต้ังแตFวันท่ีทรงพระ
กรุณาโปรดเกล&าฯ แตFงต้ังเป=นต&นไป  
 
  5. การแต�งตั้งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตFงต้ังนางสาวขนิษฐา สุดกังวาล ท่ีปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ 
(นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ.ร. ให&ดํารงตําแหนFง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.ร. 
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สํานักนายกรัฐมนตรี ตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ เพ่ือทดแทนตําแหนFงท่ีวFาง ท้ังนี้ ต้ังแตFวันท่ีทรงพระกรุณาโปรด
เกล&าฯ แตFงต้ังเป=นต&นไป    
 
  6. แต�งตั้งข8าราชการให8ดํารงตําแหน�งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษยG)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตFงต้ังข&าราชการให&ดํารงตําแหนFงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย 
เพ่ือทดแทนผู&เกษียณอายุราชการและตําแหนFงท่ีวFาง ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8เสนอ 
ดังนี้  
   1. แตFงต้ัง  นางรัชนี สุดจิตร8 รองผู&อํานวยการสํานักงาน (นักบริหาร) สํานักงานกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว ให&ดํารงตําแหนFง ผู&ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย8  
   2. แตFงต้ัง นายพุฒิพัฒน8 เลิศเชาวสิทธิ์ รองอธิบดี (นักบริหาร) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ     
ให&ดํารงตําแหนFง ผู&ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย8   
  3. แตFงต้ัง นายวิทัศน8 เตชะบุญ รองอธิบดี (นักบริหาร) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให&ดํารง
ตําแหนFง ผู&ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย8   
   ต้ังแตFวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ท้ังนี้ ต้ังแตFวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล&าฯ แตFงต้ังเป=นต&นไป  
 
  7. ขอต�อเวลาการดํารงตําแหน�งอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (กระทรวง
ยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการตFอเวลาการดํารงตําแหนFงของ นายธาริต เพ็งดิษฐ8 อธิบดีกรม
สอบสวนคดีพิเศษ ซ่ึงดํารงตําแหนFงดังกลFาวเม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 2552 จะครบกําหนด 4 ป̂ ในวันท่ี 18 ตุลาคม 
2556 ตFอไปอีก 1 ป̂ ครั้งท่ี 1 ต้ังแตFวันท่ี 19 ตุลาคม 2556 ถึงวันท่ี 18 ตุลาคม 2557 ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ  
 
  8. ให8กรรมการผู8ช�วยรัฐมนตรีคงอยู�ปฏิบัติหน8าท่ีอีกหนึ่งวาระ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให&กรรมการผู&ชFวยรัฐมนตรี ซ่ึงครบวาระการดํารงตําแหนFง 1 ป̂ ในวันท่ี 
7 กันยายน 2556 คงอยูFปฏิบัติหน&าท่ีตFออีกหนึ่งวาระ จํานวน 5 ราย ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
1. พลตํารวจโท ฉลอง สนใจ ผู&ชFวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงมหาดไทย 2. นายสุรชัย เบ&าจรรยา ผู&ชFวยรัฐมนตรี
ประจํากระทรวงสาธารณสุข 3. นายอนุสรณ8 ไกรวัตนุสสรณ8 ผู&ชFวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย8 4. นายวิสา คัญทัพ ผู&ชFวยรัฐมนตรีประจํากระทรวงแรงงาน 5. นางฉวีวรรณ คลังแสง ผู&ชFวย
รัฐมนตรีประจํากระทรวงศึกษาธิการ  
 

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


