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  วันนี้ (22 ตุลาคม 2556)  เม่ือเวลา 09.00 น. ณ หองประชุม
คณะรัฐมนตรี ช้ัน 2                สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบ
รัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงกลาโหม เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายธีรัตถ  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
พรอมดวย นายภักดีหาญส                หิมะทองคํา รอยโทหญิง สุณิสา  เลิศ
ภควัต    และนายชลิตรัตน  จันทรุ เบกษา  รองโฆษกประจํา สํานัก
นายกรัฐมนตรี  ไดแถลงขาวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญ
ไดดังนี้ 

 กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาล
แขวงพระนครเหนือ กับกําหนด    เขตอํานาจและวันเปดทํา
การของศาลแขวงดอนเมือง ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
  2.  เรื่อง  ร า งร ะ เ บี ย บ สํ านั กน า ยก รั ฐ มน ตรี ว า ด ว ยก า ร
ดําเนินการกับทรัพยสินท่ีศาลมีคําส่ังให    ต ก เ ป น ข อ ง
แผนดินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน   
  พ.ศ. .... 
  3.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดความเสียหายท่ีจะใหไดรับ

คาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงิน   ค า เ สี ย ห า ย
เบื้องตนการรองขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน พ.ศ. .... 

 4.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร    (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 
(มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคใหกับศูนยอํานวยการ  
 บริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เพ่ือชวยเหลือผูไดรับผลกระทบ
จากเหตุการณความ   ไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต) 

เศรษฐกจิ-สังคม 
  5.  เรื่อง  กําหนดใหป พ.ศ. 2557 เปนปแหงการรณรงคดาน
การปองกันและแกไขปญหา     อัคคี ภัยภายใตหั วข อ 
“อัคคีภัยปองกันได แคใสใจไมประมาท” 
  6.   เรื่อง  ขอเสนอแผนงาน/โครงการภายใตมาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับอัตรา    ค า จ า ง ข้ั น ตํ่ า แ ล ะ เ พ่ิ ม ขี ด
ความสามารถของผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและ 
    ขนาดเล็ก (ฉบับปรับปรุง) 
  7.  เรื่อง   การติดตามงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล 
ดานเศรษฐกิจ  ประจําเดือน 
    สิงหาคม 2556 
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  8.  เรื่อง  การต้ังงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
ตามภาวะเศรษฐกิจ 
  9.  เรื่อง  รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษี
สรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) 
  10.  เรื่อง  ขอจัดสรรงบประมาณคาใชจายในการขายขาวสารท่ี
ใชไปในโครงการตามนโยบาย    ของรัฐบาล 

 ตางประเทศ 
  11.   เรื่อง    ขออนุ มั ติแตง ต้ังคณะกรรมการตามกรอบ
ขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับคุณสมบัติ    บุ ค ล า ก ร
วิชาชีพการทองเท่ียวอาเซียน ASEAN MRA  (Mutual Recognition  
    Arrangement on Tourism Professionals)  
  12.  เรื่อง  องคกรรวมไทย - มาเลเซียขอความเห็นชอบในราง
สัญญาแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 4     สั ญ ญ า ซื้ อ ข า ย ก า ซ
ธรรมชาติแปลง A-18 ในพ้ืนท่ีพัฒนารวมไทย – มาเลเซีย 
  13.  เรื่อง  รางปฏิญญานิวเดลีวาดวยการสงเสริมความรวมมือ
ระหวางประเทศฝายใต –     ดานสิทธิเด็กในภูมิภาค
เอเชียและแปซิฟก 
  14.  เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดต้ังการ
ปรึกษาหารือทวิภาคีระหวาง     ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร
ตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการตางประเทศ  
   เติรกเมนิสถาน 
  15. เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําความตกลงวาดวยการยกเวนการ
ตรวจลงตราสําหรับผูถือ     หนังสือเดินทางธรรมดา
ระหวางราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐแหงสหภาพ 
    เมียนมาร 
  16.  เรื่อง   รายงานผลการประชุมระดับผูนําดานน้ําแหง
ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ครั้งท่ี 2  
    (The 2nd Asia–Pacific Water Summit : 2nd 
APWS)  และขออนุมัติ     ง บ ป ร ะ ม า ณ ร า ย จ า ย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงินสํารอง   
 จายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  

แตงตงั 
  17.   เรื่อง  แตงต้ัง 
 1.  แตงต้ังขาราชการ (กระทรวงสาธารณสุข) 
 2.  การแตงต้ังผูวาการการประปานครหลวง 
 3.  แตงต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ   สํานักงานพิพิธภัณฑเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
 4.  การแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารง
ตําแหนงรองเลขาธิการ   นายกรัฐมนตรีฝายบริหาร (นักบริหาร 
ระดับสูง)  
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 5.  การแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารง
ตําแหนงประเภทบริหาร   ระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)  

6. คําส่ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556    

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

 เอกสารชุดนี้เปนเอกสารขาวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเทานั้น 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการ

คณะรัฐมนตรี 
 โทร . 0 2280-9000 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถายทอดสดการแถลงขาวผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศ
ไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนตางจังหวัด  
รับฟงไดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 
 

กฎหมาย 
1. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงพระนคร
เหนือ กับกําหนดเขตอํานาจและวันเปดทําการของศาลแขวงดอนเมือง ใน
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรี มีม ติอนุ มั ติหลักการร างพระราชกฤษฎีกา
เปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงพระนครเหนือ กับกําหนดเขตอํานาจและ
วันเปดทําการของศาลแขวงดอนเมือง ในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ....  ตามท่ี
สํานักงานศาลยุติธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดใหพระราชกฤษฎีกานี้ใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
  2. เปลี่ยนแปลงเขตอํานาจศาลแขวงพระนครเหนือ โดยใหมีเขต
อํานาจในเขตจตุจักร เขตดินแดน เขตบางกะป เขตบางซื่อ เขตบึงกุม เขต
ลาดพราว เฉพาะในแขวงลาดพราว เขตวังทองหลาง และเขตหวยขวาง 
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  3. กําหนดใหมีศาลแขวงดอนเมืองข้ึน และใหมีเขตอํานาจในเขต
ดอนเมือง เขตบางเขน (เฉพาะ             ในแขวงอนุสาวรีย) เขตสายไหม 
(เฉพาะในแขวงคลองถนน) และเขตหลักส่ี 
  4. กําหนดใหเปดทําการศาลแขวงดอนเมือง ต้ังแตวันท่ี 1 
เมษายน 2557 เปนตนไป 
  5. ในระหวางท่ียังไมเปดทําการศาลแขวงดอนเมือง ใหศาลแขวง
พระนครเหนือมีเขตอํานาจตลอดทองท่ีเขตดอนเมือง เขตบางเขน (เฉพาะใน
แขวงอนุสาวรีย) เขตสายไหม (เฉพาะในแขวงคลองถนน) และเขตหลักส่ี 
 
2. เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการดําเนนิการกบัทรพัยสนิที่
ศาลมีคําสั่งใหตกเปนของแผนดินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการดําเนินการกับทรัพยสินท่ีศาลมีคําส่ังใหตกเปนของแผนดินตาม
กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ....  ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และใหดําเนินการตอไปได 
  สาระสําคัญของรางระเบียบ 
  1. ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการนําทรัพยสิน
ท่ีศาลส่ังใหตกเปนของแผนดิน            ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการฟอกเงินสงใหกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549 
  2. กําหนดบทนิยามคําวา “ทรัพยสิน” และ “ตราสารทุน”  
  3. กําหนดใหสํานักงาน ปปง. เก็บรักษาและจัดการทรัพยสินใน
คดีท่ีศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินแตคดียังไมถึงท่ีสุดตาม
ระเบียบท่ีเก่ียวของจนกวาคดีถึงท่ีสุด 
  4. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการกับทรัพยสิน กรณี
ศาลมีคําส่ังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินและคดีถึงท่ีสุด 
  5. กําหนดใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 
3. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดความเสียหายที่จะใหไดรับคาเสียหาย

เบื้องตน จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน  
การรองขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดความ

เสียหายท่ีจะใหไดรับคาเสียหาย 
เบื้องตนจํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน การรองขอรับและการจายคาเสียหาย

เบื้องตน พ.ศ. ....  ตามท่ี 
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
  กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวา  
  1. เนื่องจากปจจุบันความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับผูประสบภัยจากรถ
มีผลทําใหผูประสบภัยตองรับภาระในคาใชจายเพ่ิมข้ึน สมควรท่ีจะไดมีการ
ปรับปรุงจํานวนคาเสียหายเบื้องตนกรณีความเสียหายตอรางกายตาม
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กฎกระทรวงกําหนดความเสียหายท่ีจะใหไดรับคาเสียหายเบื้องตน  จํานวน
เงินคาเสียหายเบื้องตน การรองขอรับและการจายคาเสียหายเบื้องตน  พ.ศ. 
2552 เพ่ิมจากจํานวนเงินไมเกิน 15,000 บาทตอคน เปนจํานวนเงินไมเกิน 
30,000 บาทตอคน โดยใหไดรับเงินคาเสียหายเบื้องตนรวมกันแลวตองไม
เกิน 65,000 บาท เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนของผูประสบภัยในเบื้องตน 
และเพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะเศรษฐกิจของปรเทศในปจจบัน  ซึ่ ง
คณะกรรมการคุมครองผูประสบภัยจากรถ  และคณะกรรมการกํากับและ
สงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ไดมีมติเห็นชอบดวยแลว 
  2. การปรับเพ่ิมจํานวนเงินคาเสียหายดังกลาวจะเปนการเพ่ิม
ประโยชนดานการคุมครองใหกับประชาชนในฐานะผูประสบภัยจากรถมาก
ข้ึนและยังเปนการแบงเบาภาระคาใชจายของ สปสช . ในกรณีท่ีคา
รักษาพยาบาลเบื้องตนของผูประสบภัยจากรถเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนดอีก
ดวย นอกจากนี้ สํานักงาน คปภ. ไดมีการประชุมรวมกันกับภาคเอกชนเพ่ือ
ประเมินสถานการณและผลกระทบตาง ๆ แลวพบวายังสามารถรับภาระจาก
ตนทุนท่ีเพ่ิมข้ึนจากการปรับเพ่ิมวงเงินคาเสียหายเบื้องตนนี้ได โดยท่ี
คาใชจายเพ่ิมข้ึนประมาณ 609  ลานบาทตอปนั้น เปนภาระงบประมาณของ
ภาคเอกชนจํานวน 595 ลานบาท และภาระของกองทุนทดแทนผูประสบภัย
จํานวน  
14 ลานบาท   
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง 
  1. ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดความเสียหายท่ีจะใหไดรับ
คาเสียหายเบื้องตน จํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน การรองขอรับและการ
จายคาเสียหายเบื้องตน พ.ศ. 2552  
  2. ปรับปรุงจํานวนเงินคาเสียหายเบื้องตน และจํานวนเงิน
คุมครองสูงสุด ดังนี้  

ความคุมครองความ
เสยีหายตอรางกายและ

อนามัย 

ความคุมครองตาม
กฎกระทรวงเดมิ 

ความคุมครองตาม 
รางกฎกระทรวงที ่กค. 

เสนอ 
1. คาเสียหายเบืองตน 15,000 บาท / คน 30,000 บาท/คน 
2. จํานวนเงินคุมครอง
สูงสุด 

                      50,000 
บาท/คน 

65,000 บาท/คน 

 
4. เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วาดวยการ
ยกเวนรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาค
ใหกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อชวยเหลือ              
ผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาออกตาม
ความในประมวลรัษฎากร วาดวยการยกเวนรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. …. 
(มาตรการภาษีเพ่ือสนับสนุนการบริจาคใหกับศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต เพ่ือชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ
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ในจังหวัดชายแดนภาคใต) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได  
  กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวา 
  1. ศอ.บต. เปนสวนราชการในกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรีได
ดําเนินโครงการกิจกรรม “รวมน้ําใจไทย สูชายแดนภาคใต” ซึ่งเปน
โครงการท่ีรวมกับหนวยงานภาครัฐและมีภาคเอกชนสนับสนุนเพ่ือหารายได
ชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต เพ่ือสงเสริมความสามัคคีปรองดองของคนในชาติและเพ่ือเพ่ิมรายได
ใหกับครอบครัวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตใหกลับคืนสูความสงบรมเย็น
ตามนโยบายของคณะรัฐมนตรี 
  2. ในปจจุบันไดกําหนดสิทธิประโยชนทางภาษีกรณีการบริจาค
ไว ดังนี้ 
   2.1 กําหนดใหบุคคลธรรมดาท่ีมีการบริจาคเงินใหแก
สถานพยาบาล สถานศึกษาของทางราชการ องคการหรือสถานสาธารณ
กุศลตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนดสามารถนําเงินบริจาคมาหักเปนคา
ลดหยอนในการคํานวณภาษีเงินไดเปนจํานวนเทากับเงินท่ีบริจาค แตไมเกิน
รอยละสิบของเงินไดหลังหักคาใชจายและ                   คาลดหยอนอ่ืน ๆ แลว 
ท้ังนี ้ตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลรัษฎากร 
   2.2 กําหนดใหบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ีบริจาคเงิน
หรือทรัพยสินเพ่ือการ                   กุศลสาธารณะหรือเพ่ือสาธารณประโยชน
สามารถนําเงินหรือมูลคาทรัพยสินท่ีบริจาคมาหักเปนรายจายในการคํานวณ
ภาษีไดไมเกินรอยละสองของกําไรสุทธิ รวมถึงการบริจาคเพ่ือการศึกษาหรือ
เพ่ือการกีฬาใหนํามาหักเปนรายจายไดอีกในสวนท่ีไมเกินรอยละสองของ
กําไรสุทธิ ท้ังนี ้ตามมาตรา 65 ตรี (3) แหงประมวลรัษฎากร 
  3. บุคคลธรรมดาท่ีบริจาคเงินและบริษัทหรือหางหุนสวนนิติ
บุคคลท่ีบริจาคเงินหรือทรัพยสินใหกับ  ศอ.บต. เพ่ือชวยเหลือผูไดรับ
ผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต จะไม
สามารถหักคาลดหยอนหรือหักเปนรายจายในการคํานวณภาษีไดตามขอ 2 
เนื่องจากไมเขาลักษณะเปนรายจายเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือการ
สาธารณประโยชน 
  4. เพ่ือใหบุคคลธรรมดาและบริษัทหรือหางหุนสวนนิติบุคคลท่ี
บริจาคเงินหรือทรัพยสินใหกับ ศอ.บต. เพ่ือชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจาก
เหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตสามารถนําเงินหรือมูลคา
ทรัพยสินไปหักเปนคาลดหยอนหรือรายจายในการคํานวณภาษีได ตองมี
การกําหนดใหสิทธิประโยชนทางภาษี ซึ่งจะตองใหความเห็นชอบจากระดับ
นโยบาย 
 

เศรษฐกจิ-สังคม 
5. เรื่อง กําหนดใหป พ.ศ. 2557 เปนปแหงการรณรงคดานการปองกันและ
แกไขปญหาอัคคีภัยภายใตหัวขอ “อัคคีภัยปองกันได แคใสใจไมประมาท” 
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  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กปภ.ช.) เสนอ ดังนี้ 
   1. กําหนดใหป พ.ศ. 2557 เปนปแหงการรณรงคดานการปองกัน
และแกไขปญหาอัคคีภัยภายใตหัวขอ “อัคคีภัยปองกันได แคใสใจไม
ประมาท” 
   2. กําหนดกิจกรรมในการรณรงคดานการปองกันและแกไข
ปญหาอัคคีภัย ป พ.ศ. 2557 โดยมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการ ดังนี้ 
     2.1 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานความรวมมือ
กับกรุงเทพมหานครและหนวยงานท่ีเก่ียวของจัดการฝกอบรมใหความรู
เก่ียวกับการเตรียมความพรอมและการปฏิบัติตนอยางปลอดภัยเม่ือตอง
เผชิญกับอัคคีภัย รวมถึงความสําคัญของการติดต้ังอุปกรณและระบบเตือน
ภัยตาง ๆ โดยเฉพาะในท่ีอยูอาศัย อาคาร สํานักงาน อาคารสูง โรงงาน
อุตสาหกรรม ศูนยการคา โรงมหรสพ ฯลฯ ท่ีมีความเส่ียงตอการเกิดอัคคีภัย 
     2.2 กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานความรวมมือ
กับกรมประชาสัมพันธในการประชาสัมพันธเผยแพรความรูเก่ียวกับอัคคีภัย
ด า น ต า ง  ๆ  แ ก ส า ธ าร ณ ช น ผ า น ส่ื อ ใ น สั ง กัด ก ร ม ป ร ะช า สั ม พั น ธ                  
ทุกรูปแบบ ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค 
     2.3 จังหวัดทุกจังหวัดจัดสัปดาหรณรงคการปองกันอัคคีภัย 
เพ่ือเปนการสรางความตระหนักและการมีสวนรวมในการปองกันอัคคีภัย 
โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของทุกภาคสวนในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ
ในสถานศึกษาและสถานประกอบการตาง ๆ  
 
6.  เรื่อง ขอเสนอแผนงาน/โครงการภายใตมาตรการบรรเทาผลกระทบจาก
การปรับอัตราคาจางขั้นต่ําและเพิ่มขีดความสามารถของผูประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดเล็ก (ฉบับปรับปรุง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 (ฝายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุม ครั้งท่ี 10/2556 
เ ม่ื อ วั น จั น ท ร ท่ี  7 ตุ ล า ค ม  2556 ต า ม ท่ี ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต ร ี                           
(นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ ดังนี้ 
  1. รับทราบขอเสนอแผนงาน/โครงการภายใตมาตรการบรรเทา
ผลกระทบจากการปรับอัตราคาจางข้ันตํ่าและเพ่ิมขีดความสามารถของผู
ประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (ฉบับปรับปรุง) โดยมอบหมายให
หนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปพิจารณาดําเนินการ ดังนี้ 
   1.1 ใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ยอมตรวจสอบขอเท็จจริงการชะลอการรวมลงทุนของกองทุนรวมลงทุนเพ่ือ
ยกระดับความสามารถการแขงขันของธุรกิจไทยกับผูประกอบการ SMES 
ในระยะท่ีผานมา และพิจารณาระเบียบการจัดสรรเงินกองทุน แนวทางและ
ข้ันตอนการรวมลงทุนใหเกิดความชัดเจนกอนนําเสนอคณะกรรมการบริหาร
สํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม กระทรวงอุตสาหกรรม 
และคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนตอไป 
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   1.2 ใ ห ก ร ะ ทร ว ง อุ ตส า ห ก ร ร ม ห า รื อ ร ว ม กั บ สํ า นั ก
งบประมาณ เพ่ือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ 2557 ของกระทรวงอุตสาหกรรม และแนวทาง
การขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2558 และ 
2559 เพ่ือดําเนินโครงการตามขอเสนอดังกลาว 
  2. เห็นชอบใหกระทรวงอุตสาหกรรมขยายเวลาการยกเวน
คาธรรมเนียมรายปใหแกผูประกอบกิจการโรงงานประเภท 2 และ 3 ตาม
พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 จากเดิมท่ีส้ินสุดในวันท่ี 30 กันยายน 
2556 ออกไปอีก 3 ป ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 ไปจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 
2559 ท้ังนี้ ใหกระทรวงอุตสาหกรรมและองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีไดรับ
การถายโอนภารกิจชําระคืนคาธรรมเนียมรายปใหกับผูประกอบการท่ีได
ชําระคาธรรมเนียมแลว ต้ังแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันท่ีกฎกระทรวงมี
ผลบังคับใช 
 
7. เรื่อง  การติดตามงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ดานเศรษฐกิจ  
ประจําเดือนสิงหาคม 2556 
  คณะรั ฐมนตรี มี ม ติ รั บทราบตาม ท่ีรั ฐมนตรี ประจํ า สํ านั ก
นายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร)                  รายงานผลการติดตามงาน
ตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล ดานเศรษฐกิจ ประจําเดือนสิงหาคม 2556   
  สาระสําคัญของผลการติดตามงานตามนโยบายเรงดวนของรัฐบาล
ดานเศรษฐกิจ  
  1. แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการ
เนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคาน้ํามันเชื้อเพลิงไดมีการดําเนินการใน
ภาพรวม ดังนี้ 
  1.1 ดานราคาสินคา ไดมีมาตรการในการดูแลราคาสินคาและ
บ ริ ก า ร ใ ห มี ร า ค า 
ท่ีเหมาะสมและเปนธรรม ไดแก การกําหนดราคาสินคาและบริการควบคุม  
การดูแลราคาตนทาง และราคาปลายทาง  การกําหนดมาตรการในการดูแล
ราคา  การตรึงราคาจําหนายสินคา  การกํากับดูแลราคาจําหนายอาหารปรุง
สําเร็จ ติดตามตรวจสอบและบังคับใชกฎหมาย (สายตรวจ Mobile Unit)  
นอกจากนี้ ยังมีโครงการกํากับดูแลการช่ังตวงวัดและสินคาหีบหอเพ่ือสราง
ความเปนธรรม โครงการธงฟาราคาประหยัดลดคาครองชีพประชาชน และ
จัดงานจําหนายสินคา รวมท้ังส้ิน 1,470 ครั้ง สามารถลดภาระคาครองชีพให
ประชาชนคิดเปนมูลคา 601.20 ลานบาท              จัดงานธงฟาเคลื่อนท่ีเพ่ือ
ประชาชน (Mobile Unit) รวม 627 จุด  ลดคาครองชีพไดคิดเปนมูลคา 14.67 
ลานบาท                     (ส้ินสุดโครงการแลว)  รวมถึงโครงการโชหวยชวย
ชาติ “รานถูกใจ” ซึ่งขณะนี้อยูระหวางสงผานใหภาคเอกชนดําเนินการตอ 
โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2556 มีรานถูกใจท่ีมีศักยภาพเขารวมโครงการฯ 
จํานวน 5,009 ราย (ส้ินสุดโครงการแลว) 
  1.2ดานราคาพลังงาน 
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    (1) รักษาระดับราคาขายปลีกน้ํามันดีเซลไมให
เกิน 30 บาทตอลิตร  โดยราคา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 อยูท่ี 29.99 
บาท/ลิตร และฐานะกองทุนน้ํามันฯ ปจจุบัน (ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2556)  อยู
ท่ี  -1 3 , 09 8  ล า นบ าท  ท้ั งก าร ปรั บล ด อั ตร าภาษี น้ํ า มัน ดี เ ซล โด ย
กระทรวงการคลัง (กค.) ไดออกประกาศท้ังส้ิน 16 ฉบับ ซึ่งสามารถ
ชวยเหลือประชาชน / ภาคธุรกิจ ประหยัดคาใชจาย เปนเงินประมาณ 
171,000 ลานบาท    

  (2) แกสโซฮอล : สงเสริมใหมีการใชแกสโซฮอล
เพิ่มขึ้น โดย ณ วันที่18 สิงหาคม 2556 มีปริมาณการใชเอทานอลลดลง
เปน 2 ลานลิตร/วัน 
    (3)  LPG:ราคา ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2556 ภาค
ค ร ัว เ ร ือ น  ต ร ึง ร า ค า 
ไปจนถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2556 อยูท่ี 18.13 บาท/กก. ภาคอุตสาหกรรม อยู
ท่ี  3 0 . 1 3  บ า ท / ก ก .  
ภาคขนสง อยูท่ี 21.38 บาท/กก. 

  (4) NGV : ราคาสําหรับประชาชนอยูท่ี 10.50 บาท/
กก. กลุมรถโดยสารสาธารณะ อยูท่ี 8.50 บาท/กก. 
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกําลังซื้อ
ภ า ย ใ น ป ร ะ เ ท ศ 
สรางสมดุลและความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค  
ไดมีการดําเนินการ ดังนี้ 
  2.1 พักหนี้เกษตรกรรายยอยและประชาชนผูมีรายไดนอย ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 27 สิงหาคม 2556 เห็นชอบโครงการและ
อนุมัติกรอบวงเงินสําหรับโครงการพักหนี้ใหแกสมาชิกสหกรณการเกษตร
หรือเกษตรกร รวมท้ังส้ิน 3,684.71 ลานบาท 
  2.2 ปรับคาแรงงานเปนวันละ 300 บาทท่ัวประเทศ ซึ่งขณะนี้
ไดมีการโอนภารกิจของคณะกรรมการพิจารณาใหความชวยเหลือ SMEs 
ใหสํานักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (สสว.)  รับผิดชอบ
ดําเนินการตอไป 
  2.3 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มี
ผูสูงอายุท่ีมีสิทธิ จํานวน 6,776,562 คน ไดจัดสรรงบประมาณใหกับจังหวัด
แลว (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556) เปนเงิน 52,171.33 ลานบาท 
กรุงเทพมหานคร (กทม.)  มีผูสูงอายุไดรับเงินแลว จํานวน 527,150 คน ใช
เงิน 346.39 ลานบาท  เมืองพัทยามีผูสูงอายุไดรับเงินแลวจํานวน 5,813คน 
ใชเงินประมาณ 3.76 ลานบาท 
  2.4 มาตรการภาษีสําหรับการซื้อรถยนตคันแรก คืนภาษีแลว 
466,153 คัน เปนเงิน 32,579.47 ลานบาท คิดเปนรอยละ 35.45 
 3. สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน (กองทุนหมูบาน 
SML) มีผลดําเนินการ ดังนี้ 
  3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพกองทุนหมูบานและชุมชน (SML) 
โอนเงินไปแลวจํานวน 79,048 หมูบาน/ชุมชน จําแนกเปนหมูบาน/ชุมชนใน 
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7 6  จั ง ห วั ด  จํ า น ว น  7 7 , 8 5 3  แ ห ง  ชุ ม ช น 
ใน กทม. จํานวน 1,195 แหง ท้ังนี้  สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
แหงชาติ (สทบ.)  ไดเรงรัดการดําเนินการในสวนของชุมชนใน กทม. ดวย
แลว   
  3.2 โครงการเพ่ิมทุนกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ระยะท่ี 3 
ไดโอนเงินไปแลว 44,730 กองทุน คิดเปนรอยละ 56.44 
 4. ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลง
เงินทุน ไดมีการดําเนินการ ดังนี้ 
  4.1 โครงการบัตรเครดิตเกษตรกร ไดอนุมัติแลว 4,140,089 
บัตร จัดสงผลิตบัตรจํานวน 4,134,989 ราย วงเงินอนุมัติ 63,381 ลานบาท 
  4.2 ข้ึนทะเบียนเกษตรกรในพืชสําคัญ 3 ชนิด ดังนี้ 
    (1) ขาวนาป 55/56  (1 มิถุนายน 2555 – 31 
พ ฤ ษ ภ า ค ม  2 5 5 6 ) 
ณ วันท่ี 15 สิงหาคม 2556 ครั้งท่ี 1 มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผานการ
รับรองแลว จํานวน 3.49 ลานครัวเรือน ครั้งท่ี 2 มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและ
ผานการรับรองแลว จํานวน 643,088 ครัวเรือน 
    (2) มันสําปะหลัง ป 55/56 (1 มิถุนายน 2555 – 28 
กุมภาพันธ 2556)                    มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผานการรับรอง
แลว จํานวน 473,852 ครัวเรือน 
    (3) ขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 55/56 (1 มิถุนายน – 31 
ตุ ล า ค ม  2 5 5 5 ) 
มีเกษตรกรข้ึนทะเบียนและผานการรับรองแลว จํานวน 220,216 ครัวเรือน 
   4 .3  โครงการรับจํ านํ าข าว เปลือกนาป  ปการผลิต 
2555/2556 โดย 
    (1) กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีสหกรณเขารวม
โครงการจํานําขาวเปลือกนาป รวม 226 สหกรณ ซึ่งไดใหบริการรับจํานํา/
บริการรวบรวมขาวเปลือกจากสมาชิก 351,561 ราย ปริมาณขาวเปลือกรวม 
1,744,260.601 ตันและองคการตลาดเพ่ือเกษตรกรรับจํานําแลว  3.702 ลาน
ตัน มูลคา 58,396.781 ลานบาท จํานวนเกษตรกร 495,951 ราย จํานวนโรงสี 
270 แหง 
    (2) กระทรวงพาณิชย (พณ.) ผลการดําเนินการ  
     1)  ร อ บ ที ่ 1  ( 1  ต ุล า ค ม  2 5 5 5  - 1 5 
กันยายน 2556) มีโรงสีสมัครเขารวมโครงการ จํานวน 898 โรง มีเกษตรกร
เ ข า ร ว ม โ ค ร ง ก า ร  จํ า น ว น  2 , 2 3 1 , 3 0 7  ร า ย  ป ริ ม า ณ 
รับจํานํารวมทั้งสิ้น 14,540,808 ตัน ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2556 ธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.)  ไดจายเงินใหเกษตรกร
แลวเปนเงิน 234,185.013 ลานบาท 
     2) รอบท่ี 2 (14 มีนาคม - 15 กันยายน 2556) ณ 
วันท่ี 31 สิงหาคม 2556 มีโรงสีสมัครเขารวมโครงการ จํานวน 688 โรง มี
เกษตรกรเขารวมโครงการ จํานวน 787,237 ราย ปริมาณรับจํานํารวมท้ังส้ิน 
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6,845,773 ตัน ณ วันท่ี 28 สิงหาคม 2556 ธ.ก.ส. ไดจายเงินใหเกษตรกร
แลว เปนเงิน 93,488.018 ลานบาท 
     ปญหาอุปสรรค : งบประมาณที่ไดรับการจัดสรร
ไมเพียงพอเปนคาใชจาย เชน คาเชาคลังสินคา คากรรมกร คาตรวจสอบ
คุณภาพขาวสาร คาดูแลรักษาขาวสาร และคาเบี้ยประกันภัย ทําใหองคการ
ตลาดเพ่ือเกษตรกร  (อ.ต.ก.) ไมสามารถเบิกจายเงินใหแกผูประกอบการ
ตามสัญญาได  
   4.4 โครงการรักษาเสถียรภาพราคามะพราว ป 2555 
ดํ า เ นิ น ก า ร รั บ ซื้ อ  
เนื้อมะพราวแหงจากเกษตรกร/กลุมเกษตรกร ใน 8 จังหวัด จํานวน 9,000 ตัน 
โดยชดเชยราคากิโลกรัมละ 6 บาท และชวยคาขนสง เพ่ือใหเกษตรกรไดรับ
ร า ค า ท่ี คุ ม ต อ ก า ร ผ ลิ ต  ต้ั ง แ ต เ ดื อ น กั น ย า ย น  2 5 5 5  ถึ ง  
20 กุมภาพันธ 2556ขณะนี้ไดรับซื้อแลว 8,605.38 ตัน คิดเปนรอยละ 
9 5 . 6 2  ข ณ ะ นี ้ม ี 7  จ ัง ห ว ัด 
แจงปดโครงการแลว และจังหวัดนครศรีธรรมราชยังปดโครงการไมได
เนื่องจากปญหาการรองเรียน จึงขอขยายระยะเวลาโครงการออกไปจนถึง 20 
กรกฎาคม 2556 
   4.5 โครงการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา (ขอมูล ณ 
15 สิงหาคม 2556)โดยไดรับซื้อยางจากสถาบันเกษตรกร จํานวน 
213,118.85 ตันมูลคา 21,088.32ลานบาท ปริมาณยางแปรรูปนําเขาสู
กระบวนการผลิตและผลิตเสร็จ และจัดเก็บเขาโกดัง จํานวน 193,212.445 
ตัน ณ วันท่ี 15 กรกฎาคม 2556 มีเงินสดคงเหลือในบัญชีของโครงการฯ 
จํานวน 185.648 ลานบาท ยังคงเปนหนี้ ธ.ก.ส. จํานวน 22,000 ลานบาท 
เนื่องจากโครงการยังไมมีการจําหนายยาง 
  4.6 การเยียวยาและการใหความชวยเหลือเกษตรกรจาก
ภัยพิบัติดานการเกษตร ในกรณีฝนท้ิงชวง/ภัยแลง อุทกภัย วาตภัย และ
ศัตรูพืชระบาด 
   (1) ฝนท้ิงชวง/ภัยแลง ดานพืช มีพ้ืนท่ีเสียหาย 
4.697 ลานไร เกษตรกรไดรับผลกระทบ จํานวน 629,653 ราย คิดเปน
วงเงินชวยเหลือ 2,870.932 ลานบาท  ดานประมง พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
เสียหาย 1,121 ไร กระชัง 648 ตารางเมตร เกษตรกรไดรับผลกระทบ 63 ราย 
ชวยเหลือเสร็จแลว เปนเงิน 3.939 ลานบาท 
   (2) อุทกภัย ดานพืช มีพ้ืนท่ีเสียหาย 78,569 ไร 
เกษตรกรไดรับผลกระทบ จํานวน 9,691 ราย คิดเปนวงเงินชวยเหลือ 34.614 
ลานบาทชวยเหลือแลว 12.126 ลานบาท ดานประมง  เกษตรกรไดรับ
ผลกระทบ จํานวน 881 ราย พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยงสัตวน้ําเสียหาย 526 ไร กระชัง 
11,393 ตารางเมตร คิดเปนวงเงินชวยเหลือ 6.284 ลานบาท ชวยเหลือแลว 
2.307 ลานบาท ดานปศุสัตว มีสัตวสูญหาย/ตาย 1,867 ตัว เกษตรกรไดรับ
ผลกระทบจํานวน 60 ราย คิดเปนวงเงินชวยเหลือ 83,800 บาท ชวยเหลือ
แลว 49,700 บาท  
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(3) วาตภัย (ชวงมกราคม – พฤษภาคม 2556) พ้ืนท่ี
คาดวาจะเสียหาย 54,567 ไร  

เกษตรกรไดรับผลกระทบ 14,213 ราย คิดเปนวงเงินชวยเหลือ 35.876 ลาน
บาท ชวยเหลือแลว 4.364 ลานบาท 

(4) ศัตรูพืชระบาดไดมีการปองกันไมใหเกิดการ
ระบาด และควบคุมการระบาด 

ไมใหขยายพ้ืนท่ี    
   4.7 การจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกร ขณะนี้มี
การปรับปรุงการจัดทําฐานขอมูลเกษตรกรเปนรายแปลง ซึ่งมีเปาหมาย 
7,208,680 ครัวเรือน โดยดําเนินการไปแลว 3.922 ลานครัวเรือน 
   4.8  การชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจนท่ีเปนลูกหนี้
กองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกูยืมแกเกษตรและผูยากจนท่ีมีปญหาดานหนี้สิน
และท่ีดิน ใหสามารถไถถอนหรือซื้อท่ีดินคืน โดยมีเกษตรกรท่ีไดรับอนุมัติ
จากกองทุนฯ จํานวน 690 ราย    
   4.9 โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง ป 2555/56 
ณ  ว ัน ท่ี 
31 มีนาคม 2556 (ส้ินสุดโครงการ) มีผูสมัครเขารวมโครงการฯ จํานวน 719 
ราย เปดจุดรับฝากแลว 678 จุด ปริมาณรับจํานํารวมท้ังส้ิน 9.990 ลานตัน 
ธ.ก.ส. ไดจายเงินใหเกษตรกรแลวเปนเงิน 26,877.092 ลานบาท  
   4.10  มาตรการแทรกแซงตลาดขาวโพดเลี้ยงสัตว ป 
2556/57 ระยะเวลาดําเนินการต้ังแตเดือนกันยายน – ธันวาคม 2556 รวม
วงเงิน 1,907.25 ลานบาท ซึ่งจะไดดําเนินการแทรกแซงรับซื้อขาวโพดเลี้ยง
สัตวเมล็ดความช้ืน 14.5% ในราคากิโลกรัมละ 9.00 บาท 
   4.11 พณ. ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบการรับจํานําสินคา
เกษตรใหถูกตอง โปรงใส และมีประสิทธิภาพ เพ่ือปองกันการทุจริตในการรับ
จํานํา โดยสุมตรวจสอบโรงสี ตลาดกลาง โกดังกลางและเกษตรกร พบการ
กระทําความผิดจํานวน 3,249 ราย ไดแก (1) การขนขาวสารโดยไมไดรับ
อ นุ ญ า ต   
(2) การสวมสิทธิเกษตรกร  (3) ขาวขาดบัญชี 
   4.12 การแกไขราคาสินคาเกษตร 
     (1) ผักและผลไม ไดมีการลงนามในบันทึกความ
เ ข า ใ จ กั บ ร า น ค า ป ลี ก 
คาสงสมัยใหม (Modern Trade) รวม 6 ครั้ง เพื่อขอความรวมมือใหชวย
รับซื้อผักและผลไม เพื่อนําไปจําหนายในสาขาท่ัวประเทศ  และไดจัดงาน
เพ่ือใหกลุมเกษตรกรมาจําหนายผลผลิตใหผูบริโภคโดยตรง รวมถึงได
ดําเนินการเช่ือมโยงการกระจายผลไมภาคตะวันออก ไปจําหนายท่ีศูนย
จําหนายสินคาเกษตรชุมชน (Farm Outlet) ที่จังหวัดกาญจนบุรีและการ
เชื่อมโยงการจําหนายลําไย โดยขอความรวมมือจากผูประกอบการให
เพ่ิมพ้ืนท่ีจัดจําหนายและใชลําไยเปนสวนประกอบในเมนูอาหารเพ่ิมมากข้ึน 
     (2) สุกร ไดมีการเพ่ิมชองทางการจําหนายใหแก
เกษตรกรเพ่ิมจากชองทางปกติ แยกเปนเนื้อสุกรจํานวน 216,774 กก.  
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     (3) ไขไก สามารถระบายไขไกได จํานวน 8.49 
ลานฟอง และไดแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลราคาไขไก รวมถึงขอความ
รวมมือผูเลี้ยงไกไขใหตรึงราคาไมเกินฟองละ 3.30 บาท 
     (4) หอมแดง  (ฤดูแล ง )  จั งหวัด เ ชียงใหม ได
สนับสนุนคาใชจายในการบริหารจัดการ จํานวน 22.66 ลานบาท จาก
โครงการชวยเหลือสินคาเกษตรท่ีมีปญหาเรงดวน ป 2554 – 2556 ให
จังหวัดเชียงใหมเพ่ือแกไขปญหาราคาหอมแดงตกตํ่า โดยผู เขารวม
โครงการจะตองซื้อหอมแดงจากเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนในจังหวัดเชียงใหม 
ในราคา กก.ละ 17.00 บาท ปริมาณเปาหมาย 11,000 ตัน ระยะเวลา
โครงการต้ังแตเดือนมีนาคม – กันยายน 2556 ซึ่งจังหวัดเชียงใหมสามารถ
ระบายหอมแดงไดตามภาวะปกติ โดยไมตองใชเงินท่ีไดรับการสนับสนุน 
     (5) พริก จัดประชุมหารือผูประกอบการแปรรูปซอส
พริกและน้ําพริก เพ่ือขอความรวมมือในการรับซื้อพริกในราคาท่ีเหมาะสม 
ใหมีการข้ึนทะเบียนผูปลูกพริก และการวางระบบการเก็บเก่ียวผลผลิตให
สอดคลองกับความตองการของโรงงานและผูบริโภค 
     (6) ปาลมน้ํามัน รอบท่ี 1 ไดจัดสรรเงินใหองคการ
คลังสินคา (อคส.) รับซื้อน้ํามันปาลมดิบจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลม เพ่ือดูด
ซับปริมาณน้ํามันปาลมดิบ เปาหมาย 100,000 ตัน ในราคา กก.ละ 25 บาท 
จากผลการดําเนินงานในรอบท่ี 1 ทําใหระดับราคาผลปาลมสูงข้ึนจากชวง
กอนเริ่มโครงการเฉลี่ยกก.ละ 3.53 บาท เปน กก.ละ 4 – 4.20 บาท รอบท่ี 
2 มีโรงงานสกัดฯ ไดรับจัดสรรปริมาณจําหนายน้ํามันปาลมดิบให อคส. 
45 ราย จํานวน 53,481 ตัน โดยไดรับซื้อผลปาลมจากเกษตรกรจํานวน 
1,650.90 ตัน และขยายระยะเวลารับซื้อเปนส้ินสุดเดือนกันยายน 2556 
    ปญหาอุปสรรค : (1) หมูบาน / ชุมชน ในพ้ืนท่ี 76 
จังหวัด ยังไมสามารถจัดสรรโอนเงินใหกับหมูบาน / ชุมชน จํานวน 6,483 
แหงได เนื่องจาก สทบ. ยังไมไดรับขอมูลการขอจัดสรรงบประมาณของ
หมูบานและแบบสํารวจความพรอมในการดําเนินการ รวมถึงกองทุนหมูบาน
บางแหงจัดประชุมประชาคมไมถูกตอง (2) ชุมชนใน กทม. มีปญหาการจัด
ประชุมประชาคม การทําความเขาใจในพ้ืนท่ีและเรื่องรองเรียนปญหาความ
ขัดแยงระหวางกลุมในพ้ืนท่ี 
    ขอเสนอแนะ : (1) กรณีหมูบาน / ชุมชน ในพ้ืนท่ี 76 
จังหวัด ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมตรวจสอบและสนับสนุนการดําเนินการ 
รวมท้ังกําหนดแผนจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือช้ีแจงทําความเขาใจและ
แกไขปญหาพ้ืนท่ีระดับจังหวัดเพ่ือใหสามารถโอนเงินงบประมาณใหกับ
หมูบานและชุมชนไดโดยเร็วตอไป (2) กรณีชุมชนใน กทม. เรงรัดใหมีการ
ช้ีแจงทําความเขาใจในพ้ืนท่ี และจัดประชุมประชาคม 
  5. ขอเสนอ  
   5.1 การปรับขึ้นราคาแกสหุงตม (LPG) ภาคครัวเรือน 
เ ห ็น ค ว ร ใ ห ก ร ะ ท ร ว ง พ ล ัง ง า น 
ทําการประชาสัมพันธเก่ียวกับมาตรการในการใหความชวยเหลือผูมีรายได
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นอยซึ่งไดรับผลกระทบ  รวมถึงช้ีแจงทําความเขาใจถึงเหตุผลความจําเปน
ในการปรับข้ึนราคาแกส LPG ใหท่ัวถึงย่ิงข้ึน 
   5.2 ควรใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดการดําเนินการตาม
นโยบายรัฐบาลเรื่องการ กําหนดพ้ืนท่ีเหมาะสม (Zoning) สําหรับสินคา
เกษตรเพ่ือแกไขปญหาผลผลิตทางการเกษตรบางชนิดลนตลาด  ซึ่งสงผลให
ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกตํ่า   
   5.3 ใหกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา จัดประชุมหารือ
และบูรณาการรวมกับหนวยงาน       ท่ีเก่ียวของเพ่ือหาแนวทางในการแกไข
ปญหาในดานการทองเท่ียว และการสรางความเช่ือม่ันในภาพลักษณ                    
ของประเทศไทย   รวมถึงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศไทยในดานการทองเท่ียวดวย   
   5.4 ควรใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงอุตสาหกรรม 
แ ล ะ ห น ว ย ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข อ ง 
รวมบูรณาการเพ่ือปรับแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับยุทธศาสตรและ
แผนแมบทในการสงเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) 
 
8. เรื่อง การตั้งงบประมาณโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามภาวะ
เศรษฐกิจ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่อง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 (ฝายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งท่ี 8/2556 
เ ม่ื อ วั น พุ ธ ท่ี  18 กั น ย า ย น  2556 ต า ม ท่ี  ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี                     
(นายกิตติรัตน ณ ระนอง) ประธานกรรมการ เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินปรับเพ่ิมการเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
สําหรับโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนจากอัตรา 13 บาทตอคนตอวัน 
เปน 20 บาทตอคนตอวัน  ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และใหหนวยงาน
อ่ืนท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณเปนคาอาหารกลางวันในอัตรา 13 บาทตอคน
ตอวัน ปรับเพ่ิมข้ึนเปนอัตรา 20 บาทตอคนตอวัน ท้ังนี้ สําหรับงบประมาณ
ในการดําเนินการใหเปนไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ โดย
งบประมาณคาอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนเอกชนท่ีจะเพ่ิมข้ึน
จํานวน 659,906,800 บาท นั้น ใหขอรับการสนับสนุนจากดอกผลของ
เงินกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
  2. ใหหนวยงานท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณเปนคาอาหารกลางวัน
ของนักเรียนพิจารณาเสนอปรับอัตราคาอาหารกลางวันทุกป ใหสอดคลอง
กับราคาสินคาและภาวะเศรษฐกิจ โดยใหคํานึงถึงปริมาณและคุณคาทาง
โภชนาการเปนสําคัญ 
 
9. เรื่อง รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับ
ที่ ..) 



 15 

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
และใหดําเนินการตอไปได 
  สาระสําคัญของรางประกาศ 
  กําหนดใหขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามัน
ดีเซลท่ีมีปริมาณกํามะถันไมเกินรอยละ 0.005 โดยน้ําหนัก ในอัตราภาษี 
0.005 บาท/ลิตร และน้ํามันดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรของ
กรดไขมันผสมอยูไมนอยกวารอยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาท/ลิตร 
ออกไปอีก 1 เดือน คือต้ังแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2556 
 
10. เรื่อง ขอจัดสรรงบประมาณคาใชจายในการขายขาวสารที่ใชไปใน
โครงการตามนโยบายของรัฐบาล 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย (พณ.) เสนอ 
ดังนี้  

1. อนุมัติในหลักการใหจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบ
กลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ือเปนคาใชจาย
ในการขายขาวสารท่ีใชไปในโครงการตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมีสวนตาง
ของราคาท่ีไดรับอนุมัติใหจําหนายกับราคาตลาด ณ วันท่ีไดรับอนุมัติ เพ่ือ
คืนเงินใหกับกระทรวงพาณิชยท่ีไดอนุมัติขาวสารไปจัดทําขาวสารบริจาค 
ขาวสารธงฟา และขาวสารจําหนายใหองคกรของรัฐ โดยเบื้องตนมีวงเงินท่ี
ตองขอจัดสรร ประมาณ 7,100 ลานบาท โดยใหกรมการคาตางประเทศใน
ฐานะฝายเลขานุการคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายขาว ขอทําความตก
ลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ (สงป.) ตอไป และมอบหมาย
คณะอนุกรรมการปดบัญชีโครงการรับจํานําขาวเปลือก ตามนโยบายรัฐบาล
นําไปเปนขอมูลประกอบการพิจารณาปดบัญชีโครงการรับจํานําขาวตอไป 

2. มอบหมายฝายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายขาว
แหงชาติ (กขช.) องคการคลังสินคา (อคส.) องคการตลาดเพ่ือเกษตรกร 
(อ.ต.ก.) และกรมการคาตางประเทศรวมกันจัดทํารายละเอียดขอมูลท่ีจะ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ และจัดสงใหกรมการคาตางประเทศ เพ่ือจัดสง
ให สงป. จัดสรรเงินคืนตอไป 

 
 

 ตางประเทศ 
11.  เรื่อง   ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตามกรอบขอตกลงรวมวาดวยการ
ยอมรับคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการทองเที่ยวอาเซียน ASEAN MRA  
(Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals)  

          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการวิชาชีพการ
ทองเท่ียวแหงชาติ  (National Tourism  

Professional Board NTPB)  และคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการ
ทองเท่ียว (Tourism Professional Certification Board  : TPCB)  โดยมี
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเปนประธานท้ัง 2 คณะ ตามท่ี
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (กก.) เสนอ   
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กก. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวา 

1. อาเซียนไดดําเนินการจัดทําขอตกลงรวมวาดวยการยอมรับ
คุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพการ 

ทองเท่ียว ASEAN  MRA (Mutual Recognition Arrangement for 
ASEAN Tourism Professionals) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ืออํานวยความ
สะดวกในการเคลื่อนยายผูประกอบวิชาชีการทองเท่ียวในอาเซียน  และ
แลกเปลี่ยนขอมูลและแนวทางการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด ซึ่งรัฐมนตรีของประเทศ
มาชิกท้ัง 9 ประเทศ ไดลงนามขอตกลงรวมฯ  เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2552 ซึ่งจะ
มีผลบังคับใชตอเม่ือประเทศสมาชิกอาเซียนทุกประเทศไดมีการจัดต้ัง
คณะกรรมการภายในของ            แตละประเทศท่ีรับผิดชอบในการกํากับ
ติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพการทองเท่ียว ออกใบรับรอง
หรือใบประกาศนียบัตรสําหรับผูอบรมและผานการทอดสอบตามเกณฑ
สมรรถนะและมาตรฐานวิชาชีพการทองเท่ียว                     32 ตําแหนงงาน 
ภายใน 180 วัน  หลังจากการลงนามและการใหสัตยาบันโดยกําหนดขอบเขต
ปฏิบัติงาน ดังนี้  
   1.1 จัดต้ังคณะกรรมการ NTPB  ประกอบดวย  หนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน  ทําหนาท่ีใหควา มรูความเขาใจและเผยแพรขอมูล
ขาวสารเก่ียวกับ MRA  ใหแกผูท่ีเก่ียวของในประเทศของตน   ตลอดจนการ
พัฒนา กํากับและติดตามผลการยกระดับสมรรถนะบุคลากรวิชาชีพทองเท่ียว
ตามท่ีกําหนดไวในสมรรถนะข้ันพ้ืนฐานของบุคลากรวิชาชีพการทองเท่ียว 
(ASEAN Common Competency for Tourism Professional :  
ACCSTP)  
   1.2 จัดต้ังคณะกรรมการ TPCB ประกอบดวย หนวยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน  ทําหนาท่ีประเมินและข้ึนทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียน
บุคลากรวิชาชีพระดับชาติท่ีผานการรับรองมาตรฐานวิชาชีพการทองเท่ียว 
(ACCSTP)  ในประเทศของคน และข้ึนทะเบียนในระดับอาเซียนดวย ซึ่ง
สามารถทํางานในประเทศสมาชิกทุกประเทศได  
  2. กก. ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการ NTPB  และคณะกรรมการ 
TPCB ตามขอ 1.1 และ 1.2  แลว เพ่ือใหการดําเนินงานตามอํานาจหนาท่ี
ของคณะกรรมการท้ังสองคณะดังกลาวนําไปสูการขับเคลื่อนภารกิจดานการ
พัฒนาบุคลากรการทองเท่ียวสอดรับกับการเตรียมความพรอมดานการเปด
เสรีภาคการทองเ ท่ียวตามกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  โดย
คณะกรรมการท้ังสองคณะดังกลาวมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการทองเท่ียว
และกีฬา เปนประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา  เปน
รองประธานกรรมการและมีผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลาการทองเท่ียว  
สํานักงานปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา เปนกรรมการและเลขานุการ  
  3 .  คณะกรรมการ  NITB  และคณะกรรมการ  TPCB  เปน
คณะกรรมการท่ีแตละประเทศสมาชิกอาเซียนจะตองมีการจัดต้ัง ซึ่งเปนเรื่อง



 17 

ท่ีประเทศไทยตองเตรียมความพรอมของบุคลากรในกลุมอุตสาหกรรม
ทองเท่ียวรองรับตามขอดังกลาวครอบคลุม 32 ตําแหนงงาน  ท่ีอยูในสาขา
กลุมวิชาชีพการทองเท่ียวท้ังหมดและเปนการยกระดับมาตรฐานและ
คุณสมบัติของวิชาชีพดานการทองเท่ียว รวมถึงสรางโอกาสในการทํางาน
ในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน  
 
12. เรื่อง องคกรรวมไทย - มาเลเซียขอความเห็นชอบในรางสัญญาแกไข
เพิ่มเติมฉบับที่ 4 สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติแปลง A-18 ในพื้นที่พัฒนา
รวมไทย – มาเลเซีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ 
ดังนี้  
  1. ราง สัญญาแกไขเ พ่ิมเ ติมฉบับ ท่ี  4 สัญญาซื้อขายกาซ
ธรรมชาติแปลง A-18 ในพ้ืนท่ีพัฒนารวมไทย – มาเลเซีย ระหวางองคกร
รวมไทย – มาเลเซีย และบริษัทผูไดรับสัญญาคือ บริษัท Hess Oil 
Company of Thailand Ltd. Co., และบริษัท Hess Oil Company of 
Thailand (JDA) Limited ในฐานะกลุมผูขายกาซกับบริษัท ปตท. จํากัด 
(มหาชน) และบริษัทเปโตรนาสในฐานะกลุมผูซื้อกาซ 
  2. ใหองคกรรวมไทย – มาเลเซียลงนามในรางสัญญาแกไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติแปลง A-18 กับกลุมผูซื้อกาซ 
เม่ือรางสัญญาฯ ไดผานการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) 
แลว 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  พน. รายงานวา ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติ (7 เม.ย. 41 , 14 ก.ย. 
42 , 14 ก.ย. 47 , 13 ก.พ. 50 , 21 ส.ค. 55)  
  1. บริษัท Carigali HESS Operation Company Sdn. Bhd. 
(CHESS) ซึ่งเปนผูดําเนินการของบริษัทผูไดรับสัญญาแบงปนผลผลิตแปลง 
A-18 ไดคนพบปริมาณสํารองกาซใหมเพ่ิมเติมประมาณ 330 พันลาน
ลูกบาศกฟุต ในการนี้ กลุมผูขายจึงไดเสนอการสงมอบกาซเพ่ิมเติมจาก
ปริมาณสํารองกาซใหมนี้ใหแกกลุมผูซื้อเปนเวลา 5 ป 6 เดือน ในอัตรา 100 
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน 
  2.  องคกรรวมไทย – มาเลเซียไดเสนอรางสัญญาแกไขเพ่ิมเติม
ฉบับท่ี 4 สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติแปลง A-18 ในพ้ืนท่ีพัฒนารวมไทย – 
มาเลเซีย ท่ีคณะกรรมการองคกรรวมไทย – มาเลเซียไดเห็นชอบแลวในการ
ประชุมองคกรรวมครั้งท่ี 103 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 2555 และไดมีการลง
นามกํากับยอ (Initial) โดยคูสัญญาทุกรายเปนท่ีเรียบรอยแลวเพ่ือขอรับ
ความเห็นชอบจากรัฐบาลไทย (พรอมท้ังนําเสนอขอความเห็นชอบจาก
รัฐบาลมาเลเซียดวยเชนกัน) กอนท่ีองคกรรวมจะไดลงนามในฐานะผูขาย
กาซรวมตอไป ท้ังนี้ องคกรรวมประมาณการวาภายใตสัญญาดังกลาว 
รัฐบาลท้ังสองจะมีรายไดเพ่ิมอีก 436 ลานดอลลารสหรัฐ 
  สาระสําคัญรางสัญญาแกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4 สรุปไดดังนี ้
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  1. วันท่ีมีผลบังคับใชของสัญญา อายุสัญญาจะเริ่มนับจากวันท่ี
คูสัญญาท้ังสองฝายลงนามในสัญญาและจะส้ินสุดเม่ือครบระยะเวลา 5 ป 6 
เดือน นับจากวันท่ีลงนามในสัญญา 
  2. กลุมผูขายจะสงกาซสวนเพ่ิมใหกับผูซื้อในอัตรา 100 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน ตลอดระยะเวลาของสัญญาฉบับนี้ โดยไมมีการคิด 
Shortfall หรือ Take or Pay  
  3. ราคากาซสวนเพ่ิมนี้จะมีราคาคงท่ีเทากับ 7.8 ดอลลารสหรัฐ
ตอลานบีทียู ตลอดระยะเวลาของสัญญา (ปจจุบันราคากาซ  7.0152 
ดอลลารสหรัฐตอลานบีทียู)  
  4. พน. โดยกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติไดสงรางสัญญาแกไข
เพ่ิมเติมฉบับท่ี 4 นี้ให อส. ตรวจพิจารณาควบคูกันไปดวยแลว 
 
13. เรื่อง รางปฏิญญานิวเดลีวาดวยการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
ฝายใต – ดานสิทธิเด็กในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรางปฏิญญานิวเดลีวาดวยการสงเสริม
ความรวมมือระหวางประเทศฝายใต – ดานสิทธิเด็กในภูมิภาคเอเชียและ
แปซิฟก ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (พม.) 
เสนอ ท้ังนี้ หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขเอกสารดังกลาวท่ีไมใช
สาระสําคัญหรือขัดตอผลประโยชนของประเทศไทย ให พม. ดําเนินการโดย
ไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  พม. รายงานวา 

1. ในการประชุม High Level Meeting on South – South 
Cooperation for Child Rights in Asia and the Pacific หรือ HLM ซึ่ง
เปนการประชุมระดับรัฐมนตรีท่ีรับผิดชอบการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็ก
ของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก โดยองคการทุนเพ่ือเด็กแหง
สหประชาชาติรวมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกกําหนดจัดเปน
ประจําทุก 3 ป มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ความรวมมือระหวางภาครัฐและองคการระหวางประเทศในการสงเสริมและ
คุมครองสิทธิเด็กท่ีมุงเนนความรวมมือระหวางประเทศฝายใต 

2. ในป 2556 สาธารณรัฐอินเดียกําหนดเปนเจาภาพจัดการ
ประชุม “The Second High Level Meeting on South – South 
Cooperation for Child Rights in Asia and the Pacific” ระหวางวันท่ี 23 
– 25 ตุลาคม 2556 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย โดยท่ีประชุมจะมีการ
รับรองรางปฏิญญานิวเดลีวาดวยการสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศ
ฝายใต – ดานสิทธิเด็กในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก (The New Delhi 
Declaration on South – South Cooperation for Child Rights in Asia 
and the Pacific) ซึ่งรางปฏิญญานิวเดลีฯ เนนยํ้าการเสริมสรางความรวมมือ
ดานการสงเสริมและคุมครองสิทธิเด็กท้ังระดับประเทศของตนเองและระดับ
ระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก 3 เรื่อง คือ 1. การพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 2. วัยรุน และ 3. การพัฒนาเมืองเพ่ือสิทธิเด็ก 
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 นอกจากนี้  รางปฏิญญานิวเดลีฯ ยังมีหลักการสอดคลองกับ
อนุสัญญาวาดวยสิทธิเด็ก ซึ่งประเทศไทยเขาเปนภาคี เม่ือป 2535 โดยยึด
การไมเลือกปฏิบัติสิทธิท่ีจะมีชีวิตอยูรอดและพัฒนา การเคารพความคิดเห็น
ของเด็ก และคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของเด็ก โดยประเทศไทยมีนโยบาย 
แผนงาน โครงการและกิจกรรมท้ังในระดับประเทศและระดับระหวางประเทศ
ท่ีสามารถดําเนินการไดตามรางปฏิญญานิวเดลีฯ ดวย 
 
14. เรื่อง การจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยการจัดตั้งการปรึกษาหารือทวิ
ภาคีระหวางกระทรวงการตางประเทศแหงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวง
การตางประเทศเติรกเมนิสถาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ (กต.) 
เสนอ ดังนี้ 

1. อนุมัติใหจัดทําบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือระหวาง 
กต. แหงราชอาณาจักรไทยกับ กต. เติรกเมนิสถานฉบับภาษาอังกฤษ 

2. อนุมัติใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ
ตางประเทศหรือผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูลงนามเอกสารบันทึกความเขาใจฯ 
ตามขอ 1. 

3. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงถอยคําของรางบันทึก
ความเขาใจฯ ในสวนท่ีไมใชสาระสําคัญ เพ่ือใหสอดคลองกับผลประโยชน
และนโยบายของไทย กต. สามารถดําเนินการไดโดยไมตองขอความ
เห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 

รางบันทึกความเขาใจดังกลาว เปนความตกลงท่ีจัดทําข้ึน
ระหวางหนวยงานระดับกระทรวง โดยมีสาระสําคัญเปนการจัดต้ังกลไกลการ
ปรึกษาหารือและความรวมมือระหวางหนวยงานซึ่งอยูในอํานาจหนาท่ีของ
กระทรวงการตางประเทศท่ีดําเนินการได จึงไมเขาขายเปนสนธิสัญญาตาม
กฎหมายระหวางประเทศและไมเปนหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญฯ  
 
15. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําความตกลงวาดวยการยกเวนการตรวจลงตรา
สําหรับผูถือหนังสือเดินทางธรรมดาระหวางราชอาณาจักรไทยกับ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ (กต.) 
เสนอ ดังนี้ 
  1. อนุมัติการจัดทําและเห็นชอบรางความตกลงวาดวยการยกเวน
การตรวจลงตราสําหรับผู ถือหนังสือเดินทางธรรมดาระหวางไทยกับ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
  2. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศหรือผู ท่ี
ไดรับมอบหมายลงนามในความตกลงดังกลาว 
  3. หากมีความจําเปนตองแกไขปรับปรุงรางความตกลงฯ ในสวน
ท่ีไมใชสาระสําคัญ เพ่ือใหสอดคลองกับผลประโยชนและนโยบายของไทย 
ให กต. สามารถดําเนินการได โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง 
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  สาระสําคัญของรางความตกลงฯ 
  1. อนุญาตใหผูถือหนังสือเดินทางธรรมดาของแตละฝายสามารถ
เดินทางเขาประเทศและพํานัก             ในประเทศผูรับได  เปนเวลาไมเกิน 
14 วัน โดยยกเวนการขอรับการตรวจลงตราลวงหนา 
  2. อนุญาตใหเดินทางเขา-ออกผานทาอากาศยานของไทย
จํานวน 23 แหง ไดแก สุวรรณภูมิ                ดอนเมือง เชียงใหม เชียงราย 
หาดใหญ ภูเก็ต นาน พิษณุโลก แมสอด แมฮองสอน ขอนแกน นครราชสีมา 
อุดรธานี อุบลราชธานี กระบี่ ตรัง นราธิวาส ระนอง สุราษฎรธานี หัวหิน 
สมุย สุโขทัย และอูตะเภา ตามเกณฑ “ชองทางอากาศของดานตรวจคนเขา
เมือง” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องกําหนดท่ีต้ังดานตรวจคนเขา
เมืองและชองทางใหบุคคลเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักรและ
กําหนดใหบุคคลหรือพาหนะท่ีจะเขามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร
ผานการตรวจของพนักงานเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง พ.ศ. 2549 และฉบับ
ท่ีกําลังเสนอแกไขเพ่ิมเติม 
  3. การปฏิเสธการเขาเมือง การลดระยะเวลา และการบอกเลิก 
การอนุญาตพํานัก สามารถทําไดโดยไมตองแจงเหตุผล 
  4. การระงับใชความตกลงฯ เปนการช่ัวคราวสามารถทําได เพ่ือ
เหตุผลดานความม่ันคงและดานสาธารณสุข โดยตองแจงอีกฝายหนึ่งทราบ
ลวงหนาเปนลายลักษณอักษรผานชองทางการทูตอยางนอย 15 วัน 
  5. ไมมีกําหนดอายุความตกลงฯ โดยจะมีผลบังคับใชจนกวาฝาย
หนึ่งจะแจงยกเลิกความตกลงฯ เปนลายลักษณอักษร ซึ่งการยกเลิกจะมีผล
หลังจากท่ีไดมีหนังสือแจงผานชองทางการทูตแลวเปนเวลา 60 วัน 
  
16. เรื่อง  รายงานผลการประชุมระดับผูนําดานน้ําแหงภูมิภาคเอเชีย-
แปซิฟก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia–Pacific Water Summit : 2nd APWS)  
และขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง 
รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการระดับชาติเพ่ือเตรียมการ
จัดการประชุม 2nd APWS เสนอดังนี้  
  1. รับทราบผลการประชุมระดับผูนําดานน้ําแหงภูมิภคเอเชีย-
แปซิฟก ครั้งท่ี 2 (The 2nd Asia –  
Pacific Water Summit : 2nd APWS)   
 
 
  2. อนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบ
กลาง รายการเงินสํารองจาย 
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 12,619,975 บาท  เพ่ือเปนคาใชจายใน
การจัดการประชุมระดับผูนําดานน้ําแหงภูมิภาคเอเชีย –แปซิฟก ครั้งท่ี 2 
ใหกับกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (ทส.)  
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เพ่ือนํามาสงคืนใหสํานักงานตํารวตแหงชาติ (ตช.)  นําไปทดแทนเงิน
งบประมาณท่ีไดสํารองจายไปแลว 
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) ประธานกรรมการ
ระดับชาติเพ่ือเตรียมการจัดการประชุม 2nd APWS รายงานวา  

1. การประชุมระดับผูนําดานน้ําแหงภูมิภคเอเชีย-แปซิฟก ครั้งท่ี 
2 และกิจกรรมท่ีเก่ียวของ จัดข้ึน 

ระหวางวันท่ี 14-20 พฤษภาคม 2556 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคา
นานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม ภายใต
หัวขอหลัก “ภาวะผูนําและพันธะผูกพันเพ่ือความม่ันคงดานน้ําและการเผชิญ
ภัยพิบัติดานน้ํา  (Water Security and Water – related Disaster 
Challenges : Leadership and Commitment)”  

2. ผูเขารวมประชุม จํานวนท้ังส้ิน 1,500 คน ประกอบดวย ระดับ
ผูนําประเทศ 10 ประเทศ และ 

จากองคการสหประชาชาติ ไดแก  บรูไนดารุสลาม ฟจิ จอรเจีย ทาจิกิสถาน 
บังคลาเทศ สาธารณรัฐเกาหลี  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
นีอูเอ ประเทศไทย วานูอาตู และประธานสมัชชาสหประชาชาติ  และระดับ
ผูแทนประเทศ 27 ประเทศ ไดแก เมียนมาร ปาปวนิวกินี  หมูเกาะโซโลมอน 
ตูวาลู เวียดนาม ภูฎาน  กัมพูชา              อินเดีน อินโดนีเซีย  คิริบาส 
เนปาล ฟลิปปนส ซามัว สิงคโปร ศรีลังกา ติมอร–เลสเต เติรกเมนิสถาน จีน 
ญี่ปุน                 คีกิซ อุซเบกิสถาน ออสเตรเลีย อิหราน อิสราเอล 
มองโกเลีย นิวซีแลนด และฮังการี 

3. ผลจากการประชุม ไดแก ปฏิญญาเชียงใหม (Chiang Mai 
Declaration) ซึ่งเปนเอกสารแสดง 

เจตนารมณและความมุงม่ันของผูนําประเทศในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ใน
เรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  โดยผูนําประเทศตางเนนยํ้าถึง
ความสําคัญของทรัพยากรน้ําตอความม่ันคงของมนุษย เศรษฐกิจ  และ
ส่ิงแวดลอม สงเสริมการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการโดยการมีสวนรวม
จากทุกภาคสวน  ผลักดันใหมีการนําเรื่องการลดความเส่ียงจากภัยพิบัติเขาสู
ภาวะการพัฒนาของสหประชาชาติหลังป 2015 เพ่ือลดความสูญเสียจากภัย
พิบัติ  พรอมท้ังสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคในการ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและองคกรความรูในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา 
อันจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการใชน้ําและลดความเส่ียงจากภัยพิบัติดาน
น้ํา 
 

แตงตงั 
17.  เรือ่ง แตงตัง้ 
  1. แตงตัง้ขาราชการ (กระทรวงสาธารณสขุ) 
  คณะรัฐมนตรี มีมติอนุ มัติแตง ต้ัง  นางแสงดาว มยุระสาคร 
นายแพทยเช่ียวชาญ (ดานเวชกรรมสาขากุมารเวชกรรม) กลุมงานกุมาร
เวชกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย 
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สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวช
กรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลบุรีรัมย 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
สาธารณสุข ต้ังแตวันท่ี 3 พฤษภาคม 2556 ซึ่งเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวน
สมบูรณ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ีทรง           พระ
กรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังเปนตนไป 
 
  2. การแตงตั้งผูวาการการประปานครหลวง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแตงต้ังนายธนศักดิ์ วัฒนฐานะ เปน
ผูวาการการประปานครหลวง               ตามมติคณะกรรมการการประปา
นครหลวง ในคราวประชุมครั้งท่ี 11/2556 เม่ือวันท่ี 30 กันยายน 2556                   
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ท้ังนี้ ต้ังแตวันลงนามในสัญญาจาง
เปนตนไป 
 
  3. แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว 
  คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแตง ต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จํานวน 5 คน ตามท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เสนอ ดังนี้  1. นายอภิสิทธิ์  วีระสกุลวงศ 
ประธานกรรมการ 2. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
(ดานประวัติศาสตรเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริย) 3. นายโชคดี ปรโลกา
นนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานการเกษตร) 4. นายอมร ชุติมาวงศ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานการบริหารจัดการ)               5. นายปรีชา อุย
ตระกูล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ (ดานการศึกษาวิจัย การจัดกระบวนการ
เรียนรูและการประสานงานเครือขาย)  
  หมายเหตุ : กรรมการลําดับท่ี 2-5  ไดรับการแตงต้ังเปนวาระท่ี 2 
(นับรวมการแตงต้ังครั้งนี้ดวย)  
  ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ี 27 ตุลาคม 2556 เปนตนไป 
 

4. การแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงรอง
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายบริหาร (นักบริหาร ระดับสูง)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตงต้ัง นายกัลยาณะ วิภัติภูมิประเทศ ท่ี
ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจําดานสังคม (นักบริหาร ระดับตน) 
สํานัก เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ใหดํารงตําแหนง  รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝายบริหาร (นักบริหาร ระดับสูง )  สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ัง เปนตนไป 
 

5. การแตงตั้งขาราชการพลเรอืนสามญัใหดาํรงตาํแหนงประเภท
บริหารระดับสูง (กระทรวงแรงงาน)  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตงต้ังขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงแรงงาน ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย 
เพ่ือทดแทนตําแหนงท่ีวาง ตามท่ีกระทรวงแรงงาน เสนอ ดังนี้  
  1. หมอมหลวงปุณฑริก สมิติ ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
  2. นายสุเมธ มโหสถ ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง                    รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
  3. นายพานิช จิตรแจง ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
  4. นางอํามร เชาวลิต ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง เลขาธิการสํานักงานประกันสังคม 
  ท้ังนี้ ต้ังแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังเปนตนไป 
                           

6. คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว              เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556    

  คณะรัฐมนตรี มีมติรับทราบคํา ส่ัง สํานักนายกรัฐมนตรี  ท่ี 
285/2556  เรื่อง แตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 
ธันวาคม 2556     เนื่ อ งในโอกาสวัน เฉลิ มพระชนมพรรษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันท่ี 5 ธันวาคม  
2556 รัฐบาลเห็นเปนการสมควรดําเนินการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให
เปนไปอยางสมพระเกียรติ 
  ดังนั้น  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย อาศัย
อํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  จึงแตงต้ังคณะกรรมการอํานวยการ 
จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  
2556 โดยมีองคประกอบและอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
  1.  องคประกอบ  ประกอบดวย  นายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เปนประธานกรรมการ นายนิวัฒนธํารง 
บุญทรงไพศาล  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  
และ                      นายวราเทพ รัตนากร  รัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปนรอง
ประธานกรรมการ  กรรมการประกอบดวย  เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ราช
เลขาธิการ เลขาธิการพระราชวัง เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน    
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  ปลัดกระทรวงกลาโหม ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการตางประเทศ 
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ปลัดกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปลัดกระทรวง
คมนาคม ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   ปลัดกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ปลัดกระทรวงพลังงาน ปลัดกระทรวง
พาณิชย ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวง
แรงงาน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี   
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ปลัดกรุงเทพมหานคร 
ผู อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ สมุหราชองครักษ ผู
บัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก     ผูบัญชาการทหารเรือ ผู
บัญชาการทหารอากาศ  ผู บัญชาการ ตํารวจแห งชาติ  อธิบดี กรม
ประชาสัมพันธ                อธิบดีกรมธนารักษ อธิบดีกรมการศาสนา  อธิ บ ดี
กรมศิลปากร อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
 อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  อธิบดีกรมการแพทย ผูบัญชาการ
ตํารวจนครบาล                        แมทัพภาคท่ี 1 ประธานโทรทัศนรวม
ก า ร เ ฉ พ า ะ กิ จ แ ห ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย  ก ร ร ม ก า ร ผู อํ า น ว ย ก า ร ใ ห ญ                            
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)  กรรมการผูจัดการใหญบริษัท ไปรษณียไทย 
จํากัด ประธานมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปน
กรรมการและเลขานุการ   กรรมการและผูชวยเลขานุการ ประกอบดวย 
นายกมล                  สุขสมบูรณ   รองปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี 
ผู อํานวยการสํานักแผนงานและกิจการพิเศษ สํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ผู อํานวยการสํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ
 สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ผูอํานวยการสํานักแบบพิธีและ
รับรองสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  2.  อํานาจและหนาที ่
       2.1  กําหนดนโยบายและแนวทางการดําเนินงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ                 พระเจาอยูหัว 
       2.2  พิจารณาแผนงาน โครงการ และกิจกรรมงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ                  พระเจาอยูหัว 
       2.3  อํานวยการ สั่งการ มอบหมายงาน ดําเนินการ  และ
ประสานงานการดําเนินงาน              เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว 
       2.4  ดําเนินการประชาสัมพันธการดําเนินงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและเชิญชวนหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชน ไดมีสวนรวมในการดําเนินงานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
       2.5  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยเหลือ
การปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
       2.6  ดําเนินงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
  ท้ังนี้  ต้ังแตวันท่ี 11 ตุลาคม 2556 เปนตนไป 
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