
 
 
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                  วันที่ 19  ธันวาคม 2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล           
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด           
นางสาวอนุ ตตมา  อมรวิ วัฒน์   และนายชลิ ตรั ตน์   จั นทรุ เบกษา    รอง โฆษกประจํ าสํ านั กนายกรั ฐมนตรี          
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 กฎหมาย 
 1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวน 
   คดีพิเศษ (ฉบับที่ ..)   พ.ศ. …. 
 2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง
   กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
   เป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
 3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ พ.ศ. ....  
 4.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาจุดกันยุง
   ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. 
 
 เศรษฐกิจ 
 5.  เรื่อง  การกําหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที ่
   รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดําเนินการเองได้ ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงาน 
   รัฐวิสาหกิจสมัพันธ์ พ.ศ. 2543 
 6.  เรื่อง  การค้ําประกันเงินกู้ โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือกปี 2552/53  
 7.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีเงินเดือนเต็มขั้น 
  
 สังคม 
  8.  เรื่อง  การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
    ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  9.  เรื่อง   รายงานผลการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาอทุกภัยของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบ 
    อุทกภัย 
 
 ต่างประเทศ 
 10.  เรื่อง   บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการจ้างงาน
   และแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้
   ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ  
 11.   เรื่อง  ขออนุมัติลงนามในข้อตกลงระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
   นิวซีแลนด์ ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือของตํารวจ 
   จะมีผลบังคับใช้ในวันที่คู่ภาคีกําหนดร่วมกัน 
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  12. เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างทบวงกิจการทางมหาสมุทรแห่งสาธารณรัฐประชาชน
    จีนและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  
  13. เรื่อง  แผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่ง 
    ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างปี  
    2554-2556 
  14. เรื่อง   ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการพัฒนาที่ย่ังยืนในประเทศ
    ไทยระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 15. เรื่อง  สรุปประเด็นผลการประชุม “World Economic Forum Annual Meeting of the New 
   Champion in Asia 2011 (Summer Davos) ” ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 16.  เรื่อง  การมอบหมายให้สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐ 
   เซอร์เบีย และให้สถานเอกอคัรราชทูต ณ กรุงอังการา มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐมาซิ
   โดเนีย 
  17. เรื่อง  ขออนุมัติจัดกําลังพลกองทัพเรือไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองกําลังทางเรือ Combined 
    Task Forces 151 (CTF 151) พร้อมฝ่ายอํานวยการ  
 
 แต่งตั้ง 
 18. เรื่อง แต่งต้ัง 
   1. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) 
   2. การขออนุมัติเปิดสถานกงสุลและการแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐ 
    เอลซัลวาดอร์ ประจํากรุงเทพมหานคร  
  

********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย

1.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคดพีิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดพีิเศษ (ฉบับที ่..)            
พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตามกฎหมายว่าด้วยการ
สอบสวนคดีพิเศษ (ฉบับที ่..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอและใหส้่งสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจ
พิจารณาอีกครั้งหนึ่งแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงว่าด้วยการกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติมตาม
กฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 เพื่อกําหนดคดีพิเศษเพิ่มเติม ดังนี้  
    1. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 2. คดีความผิดตามกฎหมาย     
ว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 3. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 4. คดี
ความผิดตามกฎหมายว่าด้วยแร่ 5. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน 6. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วย
เครื่องสําอาง 7. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 8. คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยยา 9. คดีความผิดตาม
กฎหมายว่าด้วยอาหาร   
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงนิสมทบกองทนุประกันสังคม พ.ศ. .... และรา่งกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณชีราภาพเป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงนิสมทบ 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... และ      
ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพเป็นการเฉพาะใน
ช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   ข้อเท็จจรงิ 
  รง. เสนอว่า โดยที่สภาวการณ์ของประเทศในช่วงปัจจุบันอยู่ในวิกฤตจากสถานการณ์อุทกภัย ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อฐานะทางการเงินของนายจ้างและรายได้ของผู้ประกันตน  เพื่อเป็นการบรรเทาภาระของนายจ้างและผู้ประกันตนในการออก
เงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจของประเทศอยู่ในสภาวะดังกล่าว  จึงสมควรลดอัตราเงินสมทบ ตาม
กฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทนุประกันสังคม ที่นายจ้างและผู้ประกันตนจะต้องออกเพื่อสมทบเข้ากองทุน
ประกันสังคมเพื่อการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย กรณีทพุพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร 
กรณีสงเคราะห์บุตร และกรณีชราภาพ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และในขณะเดียวกันเพื่อ
เป็นการช่วยเหลือผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปให้ได้รับเงินบําเหน็จชราภาพที่เป็นธรรมยิ่งขึ้น                       
อันเนื่องมาจากการจ่ายเงินสมทบลดลงในชว่งเวลาที่มีการลดเงินสมทบ ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึง 30 มิถุนายน 2555       
จึงเห็นควรให้จา่ยเงินบําเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 1 ของค่าจ้าง  
   สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
   1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. .... มีสาระสําคญัดังนี้  

ผู้ออกเงนิสมทบ อัตราเงนิสมทบตาม
กฎกระทรวงเดิม 

(ร้อยละของคา่จ้าง)

อัตราเงนิสมทบตามร่างกฎกระทรวงทีข่อแก้ไข 
(ร้อยละของคา่จ้าง) 

เงินสมทบเพื่อจ่ายประโยชน์
ทดแทนกรณีประสบอันตราย/
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ/ตาย/
คลอดบุตร  
(1) รัฐบาล 
(2) นายจ้าง 
(3) ผู้ประกันตน 

1 ม.ค. 53
เป็นต้นไป 

1 ม.ค. 55 ถึง
30 มิ.ย. 55 

1 ก.ค. 55 ถึง 
31 ธ.ค. 55 

1 ม.ค. 56
 เป็นต้นไป 

 
1.5 
1.5 
1.5 

0.5 
0.5 
0.5 

0.5 
0.5 
0.5 

1.5 
1.5 
1.5 
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เงินสมทบเพื่อจ่ายประโยชน์
ทดแทนกรณสีงเคราะห์บุตร
และกรณีชราภาพ  
(1) รัฐบาล 
(2) นายจ้าง 
(3) ผู้ประกันตน 

 
 
 
1 
3 
3 

 
 
2 
2 
2 

 
 
2 
3 
3 

 
 
1 
3 
3 

เงินสมทบเพื่อจ่ายประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงาน  
(1) รัฐบาล 
(2) นายจ้าง 
(3) ผู้ประกันตน 

 
 

0.25 
0.5 
0.5 

 
- 
- 
- 

   2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ
เป็นการเฉพาะในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ คือ จ่ายเงินบําเหน็จชราภาพเพิ่มขึ้นอีก
ร้อยละ 1 ของค่าจ้าง เฉพาะผู้ประกันตนซึ่งจ่ายเงินสมทบต้ังแต่ 12 เดือนขึ้นไปในช่วงเวลาที่มีการลดอัตราเงินสมทบต้ังแต่วันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 30 มถิุนายน พ.ศ. 2555  
 
3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยกาฬสินธ์ุ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
เสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
   สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
   1. กําหนดให้รวมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธ์ุ ตามกฎหมายว่าด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มาจัดต้ังเป็นมหาวิทยาลัย
กาฬสินธ์ุ มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ สังกัดสาํนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ร่างมาตรา 4)   
   2. กําหนดวัตถุประสงค์ อํานาจหน้าที่ การแบ่งส่วนราชการ อํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และ
จัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 6 ถึงร่างมาตรา 8 และร่างมาตรา 12)  
  3. กําหนดให้มหาวิทยาลัยมีรายได้ส่วนหนึ่งจากเงินกองทุนที่รัฐบาลหรือมหาวิทยาลัยจดัต้ังขึ้น เงินอุดหนุนจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน (ร่างมาตรา 13)  
  4. กําหนดองค์ประกอบของสภามหาวิทยาลัย วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่งของนายกสภา
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย อํานาจและหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัย และใหม้ีคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่ง
ทางวิชาการ สภาคณาจารย์ และคณะกรรมการนโยบายวิชาการ โดยให้มีอํานาจและหน้าที่ตามท่ีกําหนด (ร่างมาตรา 18 ถึง   
ร่างมาตรา 25)  
   5. กําหนดให้อธิการบดีซึ่งได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังโดยคําแนะนําของสภามหาวิทยาลัยเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของมหาวิทยาลัย กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่ง คุณสมบัติ และอํานาจหน้าที่ของ
อธิการบดี (ร่างมาตรา 27 ถงึร่างมาตรา 32)  
  6. กําหนดให้มหาวิทยาลัยจัดให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนด 
(ร่างมาตรา 42 ถึงร่างมาตรา 46)   
   7. กําหนดให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจหน้าที่กํากับดูแลโดยทั่วไปซึ่งกิจการของ
มหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 53 และร่างมาตรา 54)  
  8. กําหนดตําแหน่งทางวิชาการ กําหนดปริญญาและเครื่องหมายวิทยฐานะ (ร่างมาตรา 55 ถึงร่างมาตรา 67)  
  9. กําหนดบทกําหนดโทษเกี่ยวกับการใช้ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ ครุยประจําตําแหน่ง เครื่องแบบ เครื่อง
หมายฯ โดยมิชอบ และการปลอม หรือทําเลียนแบบ หรอืใช้ ซึ่งตรา เครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (ร่างมาตรา 
68 และร่างมาตรา 69)  
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  10. กําหนดบทเฉพาะกาลเกี่ยวกับการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน งบประมาณและ
รายได้ องค์ประกอบสภามหาวิทยาลัย การดํารงตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ การโอนบรรดาข้าราชการและพนักงาน การ
คงฐานะของบรรดาคณะกรรมการ สิทธิการเข้าสู่ตําแหน่งของผู้ดํารงตําแหน่งเดิม การยุบเลิกตําแหน่ง ตลอดจนข้อบังคับ 
ระเบียบ หรือประกาศต่าง ๆ (ร่างมาตรา 70 ถึงร่างมาตรา 80)  
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาจุดกันยุงต้องเปน็ไปตาม
มาตรฐาน พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกายกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยา
จุดกันยุงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. …. 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยาจุดกันยุงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. 2523 
และพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑอุ์ตสาหกรรมยาจุดกันยุงต้องเป็นไปตามมาตรฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2526                           
(ร่างมาตรา 3)  
 

เศรษฐกิจ
5. เรื่อง การกาํหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เก่ียวกับการเงนิสาํหรับรฐัวิสาหกิจแต่ละแห่งทีร่ัฐวิสาหกิจนั้นอาจดําเนนิการ
เองได้ ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบญัญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพันธ์ พ.ศ. 2543 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกําหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแหง่ที่
รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดําเนินการเองได้  ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 กรณคี่า
ห้องและค่าอาหารในกรณีเขา้รับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลตามที่กระทรวงแรงงาน   
  ทั้งนี้  รัฐวิสาหกิจแห่งใดมีการพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้างตามกรอบดังกล่าวแล้ว ให้รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่ง
รายงานให้กระทรวงแรงงานทราบ  เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้างของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจใน
โอกาสต่อไป 
 
6. เรื่อง การค้าํประกนัเงนิกู้ โครงการแทรกแซงตลาดรบัซื้อข้าวเปลอืกปี 2552/53  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติขยายระยะเวลาและการค้ําประกันเงินกู้ วงเงิน 121,619,981.18 บาท ออกไปจนกว่า
สํานักงบประมาณจะสามารถจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการแทรกแซงตลาดรับซื้อข้าวเปลือก ปี 2552/53 จนเสร็จสิ้น โดยให้
กระทรวงการคลังค้ําประกัน รัฐบาลรับภาระชําระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยจากการกู้เงิน ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
ทั้งนี้  ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปประกอบการดําเนินการต่อไป  
 
7. เรื่อง ขอความเห็นชอบการจ่ายเงินคา่ตอบแทนพิเศษสาํหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีเงนิเดือนเต็มขัน้  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรบัผู้ปฏิบัติงานที่มีเงินเดือนเต็มขั้นของการเคหะ
แห่งชาติ โดยให้มีผลสําหรับการเลื่อนเงินเดือนปีงบประมาณ 2554 (ผลงานปีงบประมาณ 2553) เป็นต้นไป ตามมติ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ ดังนี้   
   1. กรณีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ 1 หรอืได้รับการประเมินให้เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างครึ่ง
ขั้น ให้เบิกจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างในอัตราสูงสุดของตําแหน่งเดิม  
   2. กรณีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ 2-3 หรือได้รับการประเมินให้เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง
หนึ่งขั้น ให้เบกิจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ร้อยละ 2  
  3. กรณีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ 4 หรอืได้รับการประเมินให้เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างหนึ่ง
ขั้นครึ่ง ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ร้อยละ 4 (โดยมสีัดส่วนของผู้ที่ได้รับเป็นจํานวนร้อยละ 25 ของผู้ที่มีเงินเดือนเต็มขั้น)  
  4. กรณีได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานในระดับ 5 หรอืได้รับการประเมินให้เลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้างสอง
ขั้น ให้เบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษ ร้อยละ 6 (โดยมีสัดส่วนของผู้ที่ได้รับเป็นจํานวนร้อยละ 10 ของผู้ทีม่ีเงินเดือนเต็มขั้น)  
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  โดยการจ่ายเงินดังกล่าวไม่ถือเป็นค่าจ้าง และมีลักษณะการจ่ายเป็นการชั่วคราว รวมทั้งไม่เป็นฐานในการ
คํานวณสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ แก่พนักงาน  ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้พิจารณาประเมินผลสําหรับการจา่ยเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ดังกล่าวไว้แล้วเป็นเงิน 5,538,360 บาท ต่อปี  
  สาระสาํคญัของเรื่อง  
  พม. รายงานว่า  
   1. คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรบั
ผู้ปฏิบัติงานที่มีเงินเดือนเต็มขั้น  เพื่อให้เปน็ไปตามหลักการบริหารผลงาน (Performance Management System) และการ
สร้างแรงจูงใจให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งเป็นขวัญกําลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานการเคหะ
แห่งชาติที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น  ซึ่งต้ังใจปฏิบัติงานและมีผลงานดี ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 29 มถิุนายน 2553 
และครั้งที่ 11/2553 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2553 และที่ประชุมมีมติให้นาํเสนอคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพันธ์
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี  
   2. คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้พิจารณาแล้ว  ในการประชุมครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 24 
พฤษภาคม 2554 มีมติเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสําหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีเงินเดือนเต็มขั้น ตาม
แนวทางการจ่ายเงินค่าตอบแทนของข้าราชการ โดยให้มผีลสําหรับการเลื่อนเงินเดือนปีงบประมาณ 2554 (ผลงานปีงบประมาณ 
2553) เป็นต้นไป  
 

สังคม
 
8. เรื่อง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพจิารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่งพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  จํานวนทั้งสิ้น 
78,683.5 ล้านบาท และมอบหมายให้สํานักงบประมาณนําเรื่องการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2555 ตามท่ีคณะรฐัมนตรีเห็นชอบแล้ว เสนอต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สภาผูแ้ทนราษฎร เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ทั้งนี้ 
มอบหมายให้สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น  เร่งตรวจสอบรายการงบประมาณรายจ่ายที่เสนอขอเพิ่มในการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หาก
หน่วยงานใดพิจารณาเห็นว่า  ยังมีรายการใดเป็นการดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วน /วาระแห่งชาติของรัฐบาลและจําเป็นต้อง
ขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายฯ (เช่น งบประมาณบูรณาการเพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และงบประมาณเพื่อเป็นค่า
ซ่อม/สร้างอาคารห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์บริการของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นต้น) ให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการเร่งประสานงานและยืนยันในรายละเอียดไปยังสํานักงบประมาณโดยด่วนเพื่อดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
   
9. เรื่อง  รายงานผลการดําเนนิงานการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของศูนยป์ฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานผลการดําเนินงานการแก้ไขปัญหาอุทกภัยของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้
ประสบอุทกภัย ตามท่ีพลตํารวจเอก  ประชา  พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) เสนอ สรุปสาระสําคัญดังนี้  
  ตามท่ี รัฐบาลได้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ใหม้ีภารกิจในการพิจารณาเสนอ
นโยบาย วางแผน อํานวยการ ประสานงาน กํากับดูแล และดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนโดยเร่งด่วนและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี  และมีอํานาจหน้าที่เป็นหน่วยบัญชาการ
ที่บูรณาการหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการอํานวยการและปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภัยแบบเบ็ดเสร็จและให้ได้
ข้อยุติ( one stop service) ฯลฯ และตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 17/2554 ทีใ่ห้ศูนยป์ฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
(ศปภ.) เป็นหน่วยบัญชาการตามคําสั่งนายกรัฐมนตรีในการดําเนินการเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเปน็ศูนย์กลางใน
การสั่งการ การกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัย รวมทั้งมีอํานาจสั่งการ การใช้ทรัพยากร การระดม
สรรพกําลังทั้งทหาร ตํารวจ ข้าราชการฝ่ายพลเรือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชน  
การสงเคราะห์ ฟ้ืนฟู เยียวยา และการเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัย พ.ศ. 2550 ด้วย นั้น 
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สถานการณ์ปัจจุบัน 
  ในปี  2554 มีการ เปลี่ ยนแปลงสภาพอากาศเป็นอย่ างมาก  อันมีผลเนื่ อ งจากสภาวะโลกร้อน  
เช่นในเดือนมีนาคมควรเป็นช่วงฤดูร้อน อากาศอบอ้าว แต่กลับมีอากาศหนาวเย็น และฝนตกในบางช่วงโดยปริมาณน้ําฝนรวม
ของเดือนมากที่สุดในรอบ 36 ปี (พ.ศ.2519-2554) ต่อมาในช่วงฤดูฝนมีฝนตกสม่ําเสมอ ในปี 2554 หลายพื้นที่มีปริมาณน้ําฝน
มากกว่าค่าปกติถึง 40-50% ประกอบกับมีอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ร่องความกดอากาศต่ําจากพายุที่เคลื่อนที่มาอย่าง
ต่อเนื่อง เริ่มจากเดือนมิถุนายน 2554 พายุโซนร้อน “ไหหม่า” ส่งผลให้ภาคเหนือมีฝนตกหนักมาก เกิดน้ําท่วมฉับพลันและดิน
ถล่มในจังหวัดแพร่ พะเยา เชียงราย น่าน ตากและสุโขทัย ต่อมาเดือนกรกฎาคม 2554 ช่วงปลายเดือน พายุโซนร้อน “นกเตน” 
ส่งผลให้มีฝนตกชุกหนาแน่นบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิษณุโลก 
พิจิตร หนองคาย เลย อุดรธานี สกลนคร และนครพนม) เดือนสิงหาคม 2554 แม้ไม่มีพายุ แต่ยังมีอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตก
เฉียงใต้และร่องความกดอากาศต่ําค่อนข้างแรง ทําให้ฝนตกชุกหนาแน่นเกือบตลอดเดือน ในเดือนกันยายน 2554 อิทธิพลลม
มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และร่องความกดอากาศต่ํายังคงมีอยู่ และยังต้องรับอิทธิพลจากพายุ 2 ลูก คือ พายุโซนร้อน “ไหถ่าง” 
และ ไต้ฝุ่น “เนสาด” ส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกอย่างต่อเนื่องในเดือนตุลาคม 2554 พายุโซนร้อน “นาลแก” ส่งผลให้
เกิดน้ําท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางตอนบน โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา น้ําท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั้ง    7 แห่ง 
คือ สหรัตนคร  โรจนะ ไฮเท็ค บางปะอิน นวนคร บางกระดี และแฟคตอรี่แลนด์ จึงถือว่าอุทกภัยครั้งนี้ร้ายแรงที่สุดเท่าที่เคย
ปรากฏ โดยมีปริมาณน้ําฝน รวมทั้งประเทศสูงกว่าค่าปกติประมาณ 32% ซึ่งปี 2496 สูงกว่าค่าปกติ 27% และปี 2513 สูงกว่าค่าปกติ
เพียง 23%  
  สําหรับสภาพของเขื่อนสิริกิต์และเขื่อนภูมิพล ในเดือนพฤษภาคม 2554 ปริมาณน้ําเขื่อนสิริกิต์ 51% เขื่อนภูมิ
พล 46% เขื่อนป่าสัก 31% แต่เมื่อเดือนสิงหาคม 2554 ปริมาณน้ําเขื่อนสิริกิต์เพิ่มขึ้นเป็น 85% เขื่อนภูมิพล 69% เขื่อนป่าสัก 
34% ทําให้เขื่อนสิริกิต์ต้องเร่งระบายน้ําเป็นเหตุให้น้ําท่วมลุ่มแม่น้ําน่าน 
  เมื่อเปรียบเทียบปริมาณฝนรายเดือนที่ตกในลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยาและท่าจีนของปี 2549-2554 พบว่าปริมาณ
ฝ น ข อ ง ปี  2 5 5 4  ม า ก ก ว่ า ค่ า เ ฉ ลี่ ย ข อ ง ปี  2 5 4 9 -2 5 5 3  เ กื อ บ ทุ ก เ ดื อ น  น อ ก จ า ก นี้ ยั ง พ บ ว่ า  
ปริมาณฝนที่ตกลงบนลุ่มแม่น้ําเจ้าพระยา-ท่าจีน ในเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2554 มีค่าสูงกว่าปริมาณฝนเฉลี่ยของปี 2549-2553 
ในช่ ว ง เ วลา เดี ย ว กั นถึ ง  2 7 , 790  ล้ านลู กบาศ ก์ เมตร  ซึ่ ง ป ริ ม าณน้ํ า ดั งกล่ า ว  ส่ วนหนึ่ ง ตกลง เหนื อ เ ขื่ อน  
และส่วนหนึ่งตกใต้เขื่อน เมื่อปริมาณน้ําจํานวนมากจําเป็นต้องระบายจากเขื่อนต่าง ๆ ไปยังแม่น้ําสายสําคัญมากกว่า 7,274 
ล้านลูกบาศก์เมตร ทําให้ปริมาณน้ําไหลลงสู่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครอย่างรวดเร็ว และอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ปริมาณน้ํา
ไ ห ล เ ร็ ว แ ล ะ แ ร ง  เ นื่ อ ง จ า ก ก า ร กั้ น น้ํ า ข อ ง จั ง ห วั ด  แ ล ะ นิ ค ม อุ ต ส า ห ก ร ร ม  ทํ า ใ ห้ แ ร ง ดั น น้ํ า ส ะ ส ม  
และเมื่อแนวคันกั้นน้ําหรือประตูระบายน้ําพัง น้ําจึงไหลมาท่วมด้วยความรวดเร็วและรุนแรงโดยใช้เวลาเพียง 6 วัน  
จากเขื่อนภูมิพลถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
  ปัจจัยข้างต้นคือสาเหตุของมหาอุทกภัย 2554 ที่ประเทศไทยกําลังประสบอยู่ ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจาก
ปริมาณน้ํ าฝนที่มากท่ีสุด และการที่มีสิ่ งปลูกสร้างขนาดใหญ่ขวางทางเดินของน้ํ า และการสร้างคันน้ํ าในแต่ละส่วน  
เป็นการทําให้มวลนํ้ามีแรงอัดสูง จึงไหลลงมาด้วยความรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสียหายจนถึงปัจจุบัน 

ผลการดําเนินงาน 
 1. ผลการบริหารจัดการน้ํา 
  1.1 ผลการปฏิบัติด้านการระบายน้ํา 

      1) ศปภ. ได้ดําเนินการ ประเมินสถานการณ์รายวันโดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น ข้อมูล
ภาพถ่ายดาวเทียมจากสํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ .  และข้อมูลจากสถานี วัดระดับน้ํ า  
ของหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมชลประทาน , กทม, สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ําและการเกษตร (องค์การมหาชน)  
มาประกอบการวิเคราะห์ และมีเจ้าหนา้ที่ลงพื้นที่ด้วย  
        2) ได้มีการหามาตรการที่เหมาะสมในการบริหารจัดการน้ําโดยผันน้ําไปทางทิศทางไหนตาม
ความจําเป็นในสถานการณ์ ทั้ งนี้ การผันน้ํ าฝั่ งตะวันออก  มีการให้ข้อมูลสถานการณ์รายวันทางสถานีโทรทัศน์ 
ช่อง 11 และสื่อต่างๆ  
       3) ดํารงความพยายามไม่ปล่อยน้ําไปสู่แอ่ง หนองจอก มีนบุรี ลาดกระบัง  มากเกินไป เนื่องจาก
พ้ืนที่ ไม่เหมาะสม จึงเลี่ยงน้ําไว้ในที่สูง คือ จังหวัดฉะเชิงเทราให้มากที่สุด และระบายน้ําส่วนหนึ่งออกทางแม่น้ํา 
บางปะกงให้มากที่สุด ซึ่งถือได้ว่าประสบความสําเร็จและสามารถระบายน้ําฝั่งตะวันออก ของ กทม. ที่ท่วมขังได้อย่างรวดเร็ว 
       4) ฝั่งตะวันตกของ แม่น้ําเจ้าพระยานั้น มีปริมาณน้ําหลากมากกว่าเป็นจํานวนมากจึงทําให้ระบบ
บริหารจัดการน้ําทําได้ยาก ทําให้เกิดน้ําขังบริเวณกว้าง อย่างไรก็ตามมาตรการเพิ่มเครื่องสูบ ประกอบกับการซ่อมแซมคันกั้นน้ํา
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ที่ชํารุด จึงทําให้สามารถลดระดับน้ํา และระยะเวลาที่เกิดน้ําท่วมขังได้เร็วกว่าปล่อยธรรมชาติ อย่างน้อย 10- 20 วัน  ถ้าไม่มี
การบริหารจัดการน้ําต่าง ๆ โดยผ่านการประสานจาก ศปภ. น้ําจะท่วมยาวนานกว่านี้ และพื้นที่จํานวนมากจะมีน้ําท่วมขังนาน
กว่า 31 ธันวาคม 2554 แน่นอน 
      1.2 ผลการปฏิบัติการด้านการป้องกันน้ําท่วม 
       ดําเนินการอํานวยการให้ กทม.ป้องกันน้ําท่วมพ้ืนที่ กทม.ช้ันใน โดยใช้ Big Bag และการบริหาร
จัดการประตูระบายน้ําต่างๆ ทําให้ปริมาณน้ําท่วม ในกรุงเทพฯชั้นในไม่มากเท่าที่คาดการณ์ไว้ (สถานการณ์เลวร้ายสุด) (Worst 
Case Scenario) คือ สามารถตรึงแนวน้ําไว้ที่คลองบางซื่อและทําให้พ้ืนที่รอดได้ ซึ่งถ้าไม่มีมาตรการนี้  
น้ําจะท่วมถึงคลองแสนแสบเป็นอย่างน้อยและติดตามขุดลอก คูคลองในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งให้การสนับสนุนน้ํามัน เครื่องสูบน้ํา
แ ล ะ เ ค รื่ อ ง ผ ลั ก ดั น น้ํ า โ ด ย ป ร ะ ส า น กั บ ห น่ ว ย ง า น ต่ า ง ๆ  ร ว ม ทั้ ง ไ ด้ ร่ ว ม ก า ร แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง 
โดยการทําความเข้าใจกับทุกฝ่าย ลดความขัดแย้ง  เสนอแนะผ่านสื่อต่างๆ ตามความเหมาะสม  
   2. ผลการช่วยเหลือประชาชน 
     2.1 การอพยพประชาชน  
      วางแผนการเคลื่อนย้าย และจัดเตรียมที่พักอาศัยให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยมีคําสั่ง ศปภ. ที่ 34/2554           
ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางานบริหารจัดการการเคลื่อนย้ายประชาชนผู้ประสบอุทกภัย มีผลการปฏิบัติ 
ดังนี้ 
       1) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย อํานวยการอพยพผู้ประสบอุทกภัย ตามแผนการ
เคลื่อนย้ายผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพฯ และจังหวัดปริมณฑล จํานวน 2 ครั้ง   รวม 678 คน (เคลื่อนย้าย 
ผู้ ประสบอุทกภัยจํ านวน  324 คน จากเขตสายไหมไปยั งศูนย์ พักพิ งวิทยาลั ยพลศึกษา จ.ชลบุ รี  เมื่ อ 29 ตุ ลาคม 2554  
และเคลื่อนย้ายผู้ประสบอุทกภัย จํานวน 354 คน ในเขตดอนเมืองไปยัง มทบ.14 จ.ชลบุรี เมื่อ 31 ตุลาคม 2554)  
       2) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพบก ได้สนับสนุนการขนย้ายผู้ประสบอุทกภัย มายังพื้นที่
ปลอดภัยเพื่อกลับไปยังภูมิลําเนาหรือเข้าพักอาศัยในพื้นที่พักพิงชั่วคราวที่ส่วนราชการ และองค์กรการกุศล จัดเตรียมไว้ โดยมี
ยอดการอพยพประชาชนรวมมากกว่า 800,000 คน 
        3)  ศูนย์ปฏิ บั ติการช่ วยผู้ ประสบอุทกภัยสํ านักงานตํ ารวจแห่ งชาติ  จัดกําลั งอํ านวย 
ความสะดวกการจราจรและรถนําขบวนในการอพยพประชาชนไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี ปราจีนบุรี 
นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี และนครราชสีมา รวมทั้งสิ้น 381,066 คน 
   2.2 การอํานวยความสะดวกการเดินทางและขนส่ง 
       1) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพไทย จัดยานพาหนะรับ-ส่งประชาชนในพื้นที่ จ.นนทบุรี 
ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และกรุงเทพฯ มีผู้โดยสารรวม 9,110,114 คน  
          2) บริษัทขนส่งจํากัด จัดรถโดยสารจํานวน 9 คัน ขนย้ายผู้ป่วย  230 คน, จัดรถโดยสาร 50 คัน 
ขนส่งผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิลําเนา เส้นทางภาคเหนือ,ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 473 คน จัดเดินรถทุกเส้นทางจากต้นทางถึง
สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ  ทั้ง 3 แห่ง จํานวน 160,415 เที่ยว ว่ิงเสริม 6,013 เที่ยว 
        3) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถโดยสารบริการประชาชนในพื้นที่น้ําท่วมที่รถ
เล็กไม่สามารถลุยน้ําได้ และขนย้ายไปยังศูนย์พักพิง รวม 3,136,755 คน  
         4) ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ จัดรถบรรทุกสิบล้อและ
รถบิ๊กฟุตบริการรับ-ส่งประชาชนในเขตกรุงเทพปรมิณฑล จํานวนทั้งสิ้นกว่า 200 คัน จัดสายตรวจทางเรือรับ-ส่งประชาชนไปขึ้น
รถสาธารณะ จํานวน 261 เส้นทาง โดยใช้เรือยนต์และเรือยางที่ได้รับจาก ศปภ. จํานวน 1,148 ลํา 
        2.3 การจัดต้ังโรงครัว 
       1) จัดต้ังโรงครัว (ดําเนินการโดย พม.) ( พ้ืนที่กรุงเทพฯและต่างจังหวัด) จํานวน 125 แห่ง  
( ดํ า เ นิ น ก า ร ใ นศู น ย์ พั ก พิ ง  จํ า น วน  4 4  แห่ ง ,  นอกศู น ย์ พั ก พิ ง  จํ า น วน  8 1  แห่ ง )  ผลิ ต อ าห า ร แ จกจ่ า ย  
รวม 4,138,781 กล่อง 
      2) จัดต้ังครัวรัฐบาล (ดําเนินการโดย พม. ร่วมกับ สตช.) ในพื้นที่กรุงเทพฯ จํานวน 63 แห่ง  
ดํ า เนิ นการ ในศูนย์ พัก พิ ง  31  แห่ ง  ผลิ ตอาหารกล่ อ งแจกจ่ าย  เ ฉลี่ ย วันละ  45 ,072  กล่อ ง  และดําเนิ นการ 
นอกศูนย์พักพิง 32 แห่ง ผลิตอาหารกล่องแจกจ่าย เฉลี่ยวันละ 361,887 กล่อง 
        2.4  การช่วยเหลือประชาชนผ่าน Call Center 
     ติดตามความเ ดือดร้อนของประชาชนจากข้อมูลร้ องทุกข์ที่ ผ่ านทางสายด่ วนและจาก 
การติดตามและวิเคราะห์ข่ าว  รวมทั้ งการรับแจ้ งจากเจ้ าหน้าที่ และประชาชน  ซึ่ งมีจํ านวนเรื่ องร้องทุกข์ผ่ าน 
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ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ต้ังแต่ วันที่ 9 ตุลาคม  2554 จํานวนสายโทรเข้า 1,666,810 สาย  ดําเนินการแก้ ปัญหา 
ได้สําเร็จ จํานวน 1,600,416 สาย คิดเป็น 96% 
         2.5  การผลิตและแจกจ่ายน้ําด่ืม 
       1) กรมทรัพยากรน้ํา ผลิตน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภคแจกจ่ายประชาชน 2,883,400 ลิตร,          
น้ําด่ืมบรรจุขวด 86,248 ขวด 
      2) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ผลิตน้ําสะอาดสําหรับอุปโภคบริโภคแจกจ่ายประชาชน จํานวน 
5,391,899 ลิตร 
                             2.6 การจัดต้ังศูนย์พักพิงชั่วคราว 
     กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จัดต้ังและเป็นหน่วยงานกลางดูแลควบคุม 
ศูนย์พักพิงชั่วคราวของส่วนราชการอื่น ในพื้นที่ 33 จังหวัด (รวมกรุงเทพฯ) จํานวน 2,540 ศูนย์ ผู้เข้าพักพิง 216,391 คน 
ข ณ ะ นี้  ( 1 5  ธ . ค . 2 5 5 4 )  ปิ ด ศู น ย์ ฯ ไ ป แ ล้ ว  2 3  จั ง ห วั ด  ค ง เ ห ลื อ  5 6 2  ศู น ย์  ย อ ด ค ง เ ห ลื อ 
ในศูนย์พักพิง 8,272 คน 
     2.7 การแจกจ่ายถุงยังชีพ 
      1) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี แจกจ่ายถุงยังชีพให้ กับผู้ประสบอุทกภัย จํานวน           
903,661 ถุง 
        2) ศปภ.จังหวัดที่เกิดอุทกภัย ได้จัดหาและแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยอีกส่วนหนึ่ง 
     2.8  การช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข 
       1) สํานักการแพทย์ กรุงเทพฯ โรงพยาบาลในสังกัด 8 แห่ง และศูนย์บริการแพทย์ฉุกเฉิน กทม.
(ศบฉ.) ดําเนินการรักษาผู้ป่วยนอก 37,162 ราย ผู้ป่วยใน 9,596 ราย, ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ 850 ครั้ง ผู้รับบริการ 4,952 
ราย แจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ 59,389 ราย,บริการตรวจรักษาในศูนย์พักพิง 4,952 ราย เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากที่พัก 749 ราย 
       2) กระทรวงสาธารณสุข บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จํานวน  9,854 ครั้ง ผู้รับบริการ 2,021,078 
ราย ต้ังโรงพยาบาลสนาม 17 แห่ง ผู้รับบริการ 84,027 ราย  
       3) กรมสุขภาพจิต ออกหน่วยแพทย์เยียวยาผู้ประสบภัยน้ําท่วม ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัด  
โดยเยี่ยมครอบครัวผู้ เสียชีวิต 320 ครอบครัว คัดกรองปัญหาสุขภาพจิต จํานวน 125,762 ราย เครียดสูง 7,521 ราย,  
มี อ าก า รซึ ม เ ศ ร้ า  9 , 7 30  ร าย ,  เ สี่ ย ง ต่ อก า รฆ่ า ตั วต าย  1 , 7 44  ร าย  ต้ อ งติ ดต าม ดู แล พิ เ ศษ  2 , 8 27  ร าย  
ให้ยาทางจิตเวช 8,731 ราย  

 3. ผลการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ 
   ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2554  วันที่ 18 ตุลาคม 2554  และวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554  อนุมัติ
กรอบวงเงินงบประมาณ งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  รวม
วงเงิน  5,000  ล้านบาท    
 สรุปสถานการณ์การใช้จ่ายงบกลาง  ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2554  ได้ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการ ศปภ. ด้านงบประมาณพิจารณาอนุมัติ 2,984.4005 ล้านบาท  โดยพิจารณาจัดสรรให้แก่ 13 
กระทรวง 25 หน่วยงาน  สามารถจําแนกตามลักษณะภารกิจ  ได้เป็น   ด้านการป้องกัน 673.9287  ล้านบาท 
ด้านการอพยพ 831.3338  ล้านบาท  ด้านส่งกําลังบํารุง270.0922  ล้านบาท  ด้านการผันน้ํา  1,209.0458  ล้านบาท 
 2. มีเรื่องที่จะต้องพิจารณาอีก จํานวน        1,622.1280  ล้านบาท 
 3. คงเหลือวงเงินที่จะอนุมัติได้  จํานวน        393.4715  ล้านบาท 
 ทั้ งนี้  ยั งมีค่ า ใช้ จ่ ายที่ ส่ วนราชการต่ าง  ๆ  ไ ด้ ดํา เนินการให้ความช่วยเหลือผู้ ประสบอุทกภัยแล้ ว   
และอยู่ระหว่างเตรียมการรวบรวมเอกสารเพื่อขอสนับสนุนงบกลางอีกจํานวนหนึ่ง  โดยศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)  จะได้รายงานความคืบหน้าให้ทราบในโอกาสต่อไป  

 
ต่างประเทศ

10. เรื่อง  บนัทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการจ้างงานและแรงงานแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการจ้างงาน
และแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหล ี ภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ 
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  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ตามข้อ 1. 
  3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  มีหนังสือแจ้งทางการสาธารณรัฐเกาหลีเพือ่ให้บันทึกความ            
เข้าใจฯ ตามขอ้ 1 มผีลบังคบัใช้ และออกหนังสือมอบอํานาจเต็มให้แก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กระทรวงแรงงาน (รง.) รายงานว่า 
  1. รง. ทําหน้าที่รับผิดชอบการส่งแรงงานไทยเพื่อไปทํางานกับนายจ้างต่างประเทศ ตลาดแรงงานที่สําคัญ
ประเทศหนึ่ง คือ สาธารณรัฐเกาหลี รง. รว่มกับกระทรวงการจ้างงานและแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีได้ดําเนินการในลักษณะรัฐ
ต่อรัฐตามพันธะในบันทึกความเข้าใจ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (22 มิถนุายน 2547, 22 สิงหาคม 2549  และ  
21 ตุลาคม 2551) และได้ลงนามครั้งแรกเมือ่วันที่ 25 มิถนุายน 2547 ครั้งที่สอง เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2549 และครั้งที่สาม 
เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2552 ในแต่ละครั้งมผีลบังคับใช้ 2 ปี โดยสามารถยกเลกิได้เมื่อฝา่ยหนึ่งฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามบันทึกความ
เข้าใจฯ และสามารถขยายระยะเวลาบังคับใช้ได้โดยความเห็นชอบร่วมกัน ทั้ง 2 ฝ่าย การลงนามบันทึกความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดส่งแรงงานไปทํางานตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาตินี้  กระทรวงการจ้างงานและแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีได้ลงนามกับ
รัฐบาลประเทศผู้จัดส่งแรงงานไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลีอีก 14 ประเทศ ซึ่งสาระสําคัญของบันทึกความเข้าใจฯ ของทุก
ประเทศมีแนวปฏิบัติคล้ายคลึงกัน  และมีระบบการดําเนินการจัดส่งแรงงานไปทํางานสาธารณรัฐเกาหลีเหมือนกันทุกประเทศ 
ซึ่งในแต่ละปีแต่ละประเทศจะได้รับการจัดสรรโควตาในการจัดส่งแรงงานไปทํางานในสาธารณรัฐเกาหลีในจํานวนทีม่ากน้อย
แตกต่างกันไปตามความต้องการของนายจ้าง ประเทศไทยได้จัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงาน
ต่างชาติ ตามพันธะบันทึกความเข้าใจต้ังแต่ ปี 2547 จนถึงปัจจุบันรวมจํานวน 31,421 คน ปัจจุบันมีแรงงานไทยที่ยังคงทํางาน
ในสาธารณรัฐเกาหลี  ภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ จํานวน 23,760 คน  ซึ่งแรงงานไทยมีจํานวนมากเป็นอันดับสองรอง
จากเวียดนาม โดยแรงงานไทยจะได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานของสาธารณรัฐเกาหลี  และได้รับ
เงินเดือนตามอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าเดือนละ 902,880 วอน (ประมาณ 24,500 บาท) ประมาณการรายได้ส่งกลับประเทศของ
แรงงานไทยโดยรวมเดือนละ 350 ล้านบาท  หรือปี 4,200 ล้านบาท  
  2. บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน
แห่งสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหล ีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ ฉบับลงนามวันที่ 
12 เมษายน 2552  ซึ่งมีกําหนด 2 ปี  ได้สิน้สุดลงเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 แต่เนื่องจากกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน
แห่งสาธารณรฐัเกาหลีได้ปรบัแก้ร่างบนัทกึความเขา้ใจฯ ซึ่งการพิจารณายังไม่ได้ขอ้สรุปจึงได้มีการขยายเวลาบังคับใช้ไป
จนถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2554 ในส่วนของประเทศไทย รง. ได้มอบหมายให้คณะทํางานพิจารณาและจัดทําร่างข้อตกลงที่
เกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหล ีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติเป็นผู้พิจารณา
สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงแรงงานแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน
แห่งสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหล ี ภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติฉบับใหม่เพื่อให้
เกิดความชัดเจนสอดคล้องกับกฎหมายบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานฝ่ายไทย   รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนหางาน ซึ่งร่าง
บันทึกความเข้าใจฯ มีสาระสาํคัญโดยสรุปดังนี้ 
   2.1 กําหนดใหก้รมการจัดหางานในฐานะหน่วยงานผู้ส่งมีอํานาจในการสรรหาและจัดส่งคนงาน และ
กําหนดให้สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เกาหลี (HRD  Korea)  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงการ
จ้างงานและแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหล ีในฐานะหน่วยงานผู้รับมีอํานาจในการจัดการบัญชีรายชื่อคนหางานและรับคนงาน  
   2.2 กําหนดให้มีการจัดสอบความสามารถภาษาเกาหลี เพื่อวัตถุประสงค์ในการคัดเลือกคนหางานตาม
กฎหมายการทํางานของแรงงานต่างชาติ ในกรณีที่จําเป็นอาจจะดําเนินการทดสอบทักษะฝีมือ เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่
นายจ้าง 
   2.3 กําหนดใหก้รมการจัดหางานดําเนินการให้ความรู้เบ้ืองต้นแก่คนงานที่ได้ลงนามสัญญาการจ้างงาน
แล้ว โดยอาจให้ความรู้เบื้องต้นด้วยตนเองหรือจะให้องค์กรสาธารณะที่มีภารกิจดังกล่าวดําเนินการในการให้ความรู้โดยต้องมี
การหารือเป็นการล่วงหน้ากับกระทรวงการจ้างงานและแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี  ในกรณทีี่จําเป็นสามารถคัดเลือกองค์กร 
ซึ่งไม่ใช่หน่วยงานของรัฐในการดําเนินการให้ความรู้เบื้องต้นโดยมีเงื่อนไขว่า องค์กรที่ได้รบัการคัดเลือกต้องมีความโปร่งใสและมี
ความยุติธรรม 
   2.4 กระทรวงการจ้างงานและแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลีจะดําเนินการฝึกอบรมเพื่อการทํางาน
และการตรวจสุขภาพให้แก่คนงานก่อนเริ่มต้นการทํางานที่เกาหลี  โดยกระทรวงการจ้างงานและแรงงานแห่งสาธารณรัฐเกาหลี
จะเป็นผู้กําหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดําเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อการทํางานและการตรวจสุขภาพ คนงานจะได้รับ
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อนุญาตให้ทํางานในเกาหลีเป็นระยะเวลาไม่เกิน 3 ปีนับจากวันที่เดินทางเข้าประเทศ และคนงานสามารถขยายระยะเวลาการ
ทํางานออกไปได้อีกไม่เกิน 2 ปี 
   2.5 กําหนดใหท้ั้งสองฝ่ายดําเนินการเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและประสทิธิภาพในกระบวนการจัดส่ง
และรับ และทัง้สองฝ่ายอาจจะตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ณ จุดที่อาจจะมีการรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง 
   2.6 กําหนดใหท้ั้งสองฝ่ายร่วมกันช่วยเหลือคนงานให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากการประกันการเดินทาง
กลับและการประกันค่าใชจ้่ายในการเดินทางกลับไปประเทศไทยก่อนเดินทางออกจากสาธารณรัฐเกาหล ี
   2.7 บันทึกความเข้าใจ ฯ ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ลงนามของทั้งสองฝ่าย และจะมีผลบังคับใช้
เป็นเวลา 2 ปี บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้อาจจะมีการพักใช้หรือยกเลิกได้โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหากมีเหตุอันสมควร เช่น การ
ละเมิด  บันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ จะยังคงมีผลบังคับระหว่างที่มีการดําเนินการเพื่อต่ออายุ เว้นแต่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะร้องขอให้
มีการสิ้นสุดการมีผลบังคับ 
 
11.  เรื่อง ขออนุมัติลงนามในข้อตกลงระหว่างสาํนักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงานตํารวจแห่งชาตินิวซีแลนด์ ว่าด้วย
การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความรว่มมือของตํารวจ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบร่างข้อตกลงระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติกับสํานักงานตํารวจแห่งชาตินิวซีแลนด์  ว่าด้วยการ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือของตํารวจ 
  2. อนุมติัใหผู้้บัญชาการตํารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามข้อตกลงฯ ตามข้อ 1. ในโอกาสอัน
เหมาะสมตามที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันต่อไป 
  3. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power)  ให้ผู้บัญชาการ
งานตํารวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามข้อตกลงฯ ตามข้อ 1. 
  4. ในกรณีที่มคีวามจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างข้อตกลงฯ ตามข้อ 1. ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญก่อนมีการลง
นามให้ ตช. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรพิีจารณาอีกครั้ง 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  ตช. รายงานว่า 
  1. ตช. และสํานักงานตํารวจแห่งชาตินิวซีแลนด์ได้เจรจาจัดทําข้อตกลงระหว่างสํานักงานตํารวจแห่งชาติและ
สํานักตํารวจแห่งชาตินิวซีแลนด์ ว่าด้วยการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติและการพัฒนาความร่วมมือของตํารวจ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในด้านกิจการตํารวจระหว่างกัน  เสริมสรา้งความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในการ
ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมขา้มชาติ  รวมทั้งความร่วมมืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อกิจการตํารวจทั้งสอง
ประเทศ ซึ่งฝ่ายไทย [ตช. และกระทรวงการต่างประเทศ (กต.)] และฝ่ายนิวซีแลนด์ได้รว่มกันพิจารณาร่างข้อตกลงดังกล่าวและ
เห็นพ้องว่า ข้อตกลงฯ จะมีสถานะต่ํากว่าสนธิสญัญา และไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหวา่งประเทศ ซึ่งร่างข้อตกลง
ดังกล่าวมีสาระสําคัญโดยสรปุ ดังนี้  
   1.1 ความเป็นมา (ร่างข้อตกลงฯ ข้อ 1)  
    1.1.1 คู่ภาคีตระหนักว่าการป้องกันภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นของอาชญากรรมข้ามชาติที่มีความ
ซับซ้อนนั้น  ต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศ  
    1.1.2 คู่ภาคีจะเสริมสร้างและผนึกกําลังในการร่วมมือกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านการ
แลกเปลี่ยนข้อมูล การประสานการปฏิบัติ  และการให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน 
    1.1.3 คู่ภาคีจะนําข้อตกลงฯ ฉบับนี้มาใช้ปฏิบัติโดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศ
และระเบียบต่างๆ  ของแต่ละประเทศ และสอดคล้องกับพันธกรณีที่มีอยู่ตามกฎหมายระหว่างประเทศ 
   1.2 เป้าหมายและวัตถุประสงค์ (ร่างข้อตกลงฯ ข้อ 2)  
    1.2.1 ข้อตกลงฯ ฉบับนี้มีเจตนารมณ์ที่จะจัดทําขึ้นบนพื้นฐานของความตกลงเกี่ยวกับความ
ร่วมมือที่มีอยู่ระหว่างคู่ภาคี  ในด้านการบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ 
    1.2.2 เป้าหมายของข้อตกลงฯ ฉบับนี้ คือ การสร้างกรอบความร่วมมือพื้นฐานระหว่างคู่ภาคี
ในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ และเรื่องอื่น ๆ   ที่เกีย่วข้องกับความร่วมมือของตํารวจ รวมทั้ง การบังคับใช้กฎหมายเพื่อ
การจัดการเหตุภัยพิบัติ ด้วยเจตนาที่จะมีความร่วมมืออันดีต่อกัน ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ไม่มีเจตนารมณ์ในการก่อให้เกิดผลผูกพัน
ทางกฎหมายใด ๆ   
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   1.3 รูปแบบการดําเนินการให้ความร่วมมือ (ร่างข้อตกลงฯ ข้อ 3) การดําเนินการให้ความร่วมมือจะ
ครอบคลุมถึงเรื่องต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้   
    1.3.1 การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
    1.3.2 การประสานการปฏิบัติ 
    1.3.3 การให้ความช่วยเหลือระหว่างกัน 
   1.4 ประเด็นอาชญากรรมที่จะดําเนินความร่วมมือ (ร่างขอ้ตกลงฯ ข้อ 5)  
    1.4.1 การลักลอบค้ายาเสพติดและสารเสพติดผิดกฎหมาย 
    1.4.2 การกระทําความผิดทางเพศข้ามชาติ 
    1.4.3 การลักลอบขนคนข้ามพรมแดนและการค้ามนุษย์ 
    1.4.4 การฉ้อโกงอัตลักษณ์ 
    1.4.5 อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ 
    1.4.6 อาชญากรรมทางการค้า อาชญากรรมทางธนาคาร และการฉ้อโกงโดยใช้บัตรเครดิต 
    1.4.7 อาชญากรรมทางเศรษฐกิจข้ามชาติ 
    1.4.8 การฟอกเงิน 
    1.4.9 ประเด็นอื่นตามที่คู่กรณีเห็นชอบร่วมกัน  
   1.5 การแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสาร (ร่างข้อตกลงฯ ข้อ 6)  
    1.5.1 คู่ภาคีตกลงที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารต่อกันตามข้อตกลงฯ ฉบับนี้  ภายใต้
กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศที่เกีย่วข้องของแต่ละประเทศ 
    1.5.2 คู่ภาคีตกลงที่จะปกป้องข้อมูลข่าวสารที่ได้จากคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งจากการเข้าถึงหรือ
การเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต 
    1.5.3 คู่ภาคีตกลงที่จะไม่ใหข้้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือข้อมูลการข่าวใด ๆ  ที่ได้มา
ภายใต้ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ แก่บุคคลที่สามทราบโดยมิได้รับความเห็นชอบจากคู่ภาคีอีกฝ่ายหนึ่งก่อน เว้นเสียแต่ว่า            
กฎหมายภายในกําหนดให้ดําเนินการเช่นว่านั้น 
   1.6 งบประมาณ (ร่างข้อตกลงฯ ข้อ 8)  
    การสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกันภายใต้ข้อ          
ตกลงฯ ฉบับนี้ ดําเนินการโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน ทั้งนี้ รวมถึงกรณีที่ได้มีความช่วยเหลือจากบุคคลทีส่าม  ซึ่งมีส่วน
เกี่ยวข้องร่วมในกิจกรรมหรือความร่วมมือเฉพาะเรื่องนั้น 
   1.7 การแก้ไข (ร่างข้อตกลงฯ ข้อ 10)  
    1.7.1 เพื่อให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ของข้อตกลงฯ ฉบับนี้ คู่ภาคีอาจให้มีความตกลงด้าน
เทคนิคเสริมขึน้อีกฉบับหนึ่งหรือหลายฉบบัก็ได้ ซึ่งความตกลงด้านเทคนิคดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นพ้องจากคู่ภาคทีั้งสอง
ฝ่ายและอาจถกูจัดทําขึ้น เพื่อส่งเสริมวัตถุประสงค์ประการใดประการหนึ่งของข้อตกลงฯ ฉบับนี้ 
    1.7.2 ข้อตกลงฯ ฉบับนี้ สามารถแก้ไขได้บนพื้นฐานของความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษร
ของคู่ภาคีทั้งสองฝ่าย การแก้ไขจะมีผลบังคบัใช้ในวันที่คู่ภาคีกําหนดร่วมกัน  
 
12. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างทบวงกิจการทางมหาสมุทรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติมอบหมายให้รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผูล้งนามใน
บันทึกความเข้าใจระหว่างทบวงกิจการทางมหาสมุทรแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแหง่ราชอาณาจักรไทยว่าด้วยความร่วมมือทางด้านทะเล แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
และมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจ (Full Power) ในการลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนาม ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เสนอ 
   ทั้งนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งว่า 
นายสี จิ้นผิง รองประธานาธิบดีจีน ประสงค์จะเดินทางมาเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2554 เพื่อ
กระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย-จีน และเหน็ร่วมกันว่า สองฝ่ายควรใช้โอกาสการเยือนระดับสูงนี้ให้เกิดประโยชน์ในเชิง
สัญลักษณ์ด้วย เช่น การจัดพิธีลงนามความตกลง/บันทึกความเข้าใจหรือแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับความร่วมมือที่คั่งคา้งอยู่ ซึ่งร่าง
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บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางด้านทะเล ระหว่างทบวงกิจการมหาสมุทรแหง่สาธารณรัฐประชาชนจีนและกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นเอกสารหนึ่งที่สามารถผลักดันให้มีการลงนามในระหว่างการเยือนไทยของรอง
ประธานาธิบดีจีนได้  
 
13. เรื่อง แผนปฏิบัติการวา่ด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและ
กระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจนี ระหวา่งปี 2554-2556 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักร
ไทยและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างปี 2554-2556 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยในแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือทาง
วัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างปี 
2554-2556 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full power) ให้แก่รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ลงนามในแผนปฏบัิติการว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและกระทรวงวัฒนธรรมแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างปี 2554-2556 
  4. หากมีความจําเป็นสามารถปรับปรุงถ้อยคําของแผนปฏิบัติการฯ ได้เท่าที่ไม่ขัดกับหลกัการและสาระสําคัญที่
จะได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีหรือเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก
ครั้ง 
 
14. เรื่อง  ขออนุมัติลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการพัฒนาที่ย่ังยืนในประเทศไทยระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกับรฐับาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในสาขาการพัฒนาที่ย่ังยืนในประเทศไทยระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยกบัรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  2. อนุมัติให้นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ  
  3. หากมีความจําเป็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงบันทึกความเข้าใจฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคญัก่อนมีการลงนามให้
กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้  โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  สาระสาํคญั 
  ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีรายละเอียดดังนี้  
  (1) การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงระหว่างกรุงเทพฯ – เชียงใหม่  และการพัฒนาระบบรางต่าง ๆ  ที่
เชื่อมโยงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไทย และประเทศกลุ่มประเทศอาเซียนอื่น ๆ   
  (2) การพัฒนาระบบการจัดการน้ําอย่างครบวงจรที่ส่งเสริมการพัฒนาทางเกษตรอย่างยั่งยืน และการพัฒนา
มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อการป้องกันอุทกภัย และภาวะแห้งแล้งในประเทศไทย  รวมถึงความร่วมมือด้านการเสริมสร้าง
ศักยภาพ 
  (3) การวิจัยและการพัฒนาพลังงานสะอาด  พลังงานหมุนเวียน และพลังงานทดแทนในราคาที่จัดหาซือ้ได้   
รวมถึงประสิทธิภาพของพลังงานที่ใช้ในการส่งเสริมการพฒันาที่ย่ังยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  เพื่อยกระดับความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อาศัยในเขตชนบทของประเทศไทย 
  (4) การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรบุคคลในประเทศไทย  โดยเฉพาะในเขตชนบท โดยส่งเสริมการเข้าถึง
ข้อมูล การเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารและอุปกรณ์เพื่อการศึกษาที่ทันสมัย เช่น คอมพิวเตอร์แท็บแลต็ 
  (5) รูปแบบความร่วมมือ  ภายใต้กรอบความร่วมมือในรูปแบบรัฐต่อรัฐโดยทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมและสนับสนุน
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันทางการเงิน  และวิสาหกิจที่เกี่ยวขอ้งในการดําเนินการและติดตามความร่วมมือข้างต้นในรูปแบบ           
ต่าง ๆ   โดยให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบข้อบังคับของทั้งสองประเทศ รวมถึงขั้นตอนภายในที่เกี่ยวข้องที่ต้อง
ดําเนินการ 
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  (6)  ข้อตกลงรปูแบบด้านการเงิน  ทั้งสองฝ่ายจะหารือและตกลงเกี่ยวกับข้อตกลงด้านการเงินสําหรับความ
ร่วมมือข้างต้น  และวิธีการชําระคืน  อาทิ  ในรูปแบบตัวเงินหรือรูปแบบอ่ืน ๆ   ซึ่งจะดําเนินการ โดยจะจัดทําความตกลงกัน
แยกต่างหากต่อไป 
 
15. เรื่อง สรุปประเดน็ผลการประชุม “World Economic Forum Annual Meeting of the New Champion in 
Asia 2011 (Summer Davos) ” ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบสรุปประเด็นผลการประชุม“World Economic Forum Annual Meeting of the 
New Champion in Asia 2011 (Summer Davos) ” ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอดังนี้ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  สศช. รายงานว่า 
  1. การประชุมประจําปี เรื่อง “the New Champion in Asia 2011” (2554) จัดโดยเวทีการประชุม
เศรษฐกิจโลก (World Economic Forum: WEF) ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 14-16 กันยายน 2554 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิก WEF และผู้นําทางธุรกิจ การเมือง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก 80 ประเทศ โดยสรุป
ดังนี้  
   1.1 หัวข้อหลักของการประชุม คือ “Mastering Quality Growth” สะท้อนถึงความร่วมมือระหว่าง
จีนและผู้นําทางเศรษฐกิจโลกในการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก ใหม้ีเสถียรภาพและสนับสนุนการเติบโตอย่างมีคุณภาพ 
   1.2 ประเด็นสาํคัญของการประชุม 
    1.2.1 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโลก: พบว่า อัตราการเติบโตทาง
เศรษฐกิจในประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในทวีปแอฟริกาและเอเชีย ในขณะที่การส่งออกจากทวีปเอเชีย
ยังคงสูงกว่าทุกทวีป นอกจากนี้ประชากรโลกจะสูงถึง 9.3 พันล้านบาท ในปี 2050 สว่นใหญ่อยู่ในจนี อินเดีย และแอฟริกา และ
ชนชั้นกลางในประเทศตลาดเกิดใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
    1.2.2 ความสําเร็จของการพัฒนาแบบยั่งยืนจะเป็นชัยชนะในการพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันรูปแบบใหม ่(New Sustainability Champion) : WEF ร่วมกับ Boston Consulting Group (BCG) ได้ศึกษาวิธี
ปฏิบัติขององค์กรหรือบริษัทในประเทศตลาดเกิดใหม่ เพื่อหาแนวทางปฏิบัติรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน 
    1.2.3 การสร้างนวัตกรรมโดยคํานึงถึงข้อจํากัดของทรัพยากร (Insights from Emerging 
Markets : Frugal Innovation) : แม้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจจะทําให้หลายประเทศต้องชะลอหรือยกเลิกโครงการลงทุนด้านการวิจัย 
พัฒนาและนวัตกรรม แต่ประเทศในทวีปเอเชีย มีการลงทนุด้านนี้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ มีความเข้มข้น
ของการลงทุนวิจัยและพัฒนาสูงกว่าอเมริกา 
    1.2.4 ประโยชน์ของการศึกษาฟิสิกส์ดาราศาสตร์ต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรม : นักวิทยาศาสตร์ได้พยายามสร้างกล้องโทรทรรศน์ (Telescopes) และแบบจําลองคอมพิวเตอร์เพื่อศึกษาจักรวาล
ศึกษาอะตอม และมีการประยุกต์ใช้จริงในเรื่องพลังงานนิวเคลียร์ วัสดุตัวนําย่ิงยวด (Super conductors) และอื่น ๆ 
    1.2.5 การจัดต้ังชุมชนประชากรที่มีอายุระหว่าง 20-30 ปี ให้มีส่วนร่วมมากขึ้นใน
กระบวนการหรือเวทีในการกําหนดทิศทางการพัฒนา (Global Shapers Community) : เพื่อเปิดโอกาสให้กลุม่เยาวชนมี
บทบาทในการกําหนดอนาคตทิศทางและประเด็นท้าทายของโลก และเพื่อพัฒนาภาวะผู้นําเยาวชนเพื่อรับใช้สังคม 
   1.2.6 ภาวะผู้นําจะเป็นปัจจัยที่สําคัญของการบริหารจัดการองค์กรให้สําเร็จในอนาคตภายใต้
สถานการณ์ทีม่ีความผันผวนสูง : โดยมีปัจจัยแห่งความสําเร็จ คือ ความสามารถในการใช้คนเท่าเดิมแต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และ
การสร้างนวัตกรรมใหม ่
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16. เรื่อง การมอบหมายใหส้ถานเอกอัครราชทูต ณ กรงุเอเธนส์ มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐเซอร์เบีย และใหส้ถาน
เอกอัครราชทตู ณ กรุงอังการา มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐมาซิโดเนีย  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอดังนี้  
   1. ใหส้ถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเอเธนส์ สาธารณรัฐเฮลเลนิก มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐเซอร์เบีย 
และให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจําสาธารณรัฐเฮลเลนกิ ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้อํีานาจเต็ม
ประจําสาธารณรัฐเซอร์เบีย โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเอเธนส์ อีกตําแหน่งหนึ่ง  
   2. ใหส้ถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา สาธารณรัฐตุรกี มีเขตอาณาครอบคลุมสาธารณรัฐมาซิโดเนีย และ
ให้เอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้อํีานาจเต็มประจําสาธารณรัฐตุรกี ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มประจํา
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงอังการา อีกตําแหน่งหนึ่ง  
 
17. เรื่อง ขออนุมัติจัดกําลังพลกองทพัเรือไปปฏิบัติหนา้ที่ผู้บัญชาการกองกําลังทางเรือ Combined Task Forces 151 
(CTF 151) พร้อมฝ่ายอํานวยการ  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติให้กองทัพเรือจัดกําลังพลไปปฏิบัติหน้าที่ผู้บัญชาการกองกําลังทางเรือ Combined Task 
Forces 151 (CTF 151) พร้อมฝ่ายอํานวยการปฏิบัติการร่วมกับกองกําลังผสมทางทะเล Combined Maritime Force (CMF) 
ในพื้นที่อ่าวเอเดน ชายฝั่งโซมาเลีย และบริเวณใกล้เคียง  ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ  สําหรับรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการ
ปฏิบัติภารกิจดังกล่าวให้ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการ
ใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน จํานวน 28,283,000 บาท เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติ
ภารกิจดังกล่าวข้างต้น  โดยให้กองทัพเรือ  ทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณต่อไป 

 
แต่งต้ัง

 
18.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ัง นางอํามร เชาวลิต ที่ปรึกษาวิชาการแรงงาน 
(นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิชาการแรงงาน
ทรงคุณวุฒิ) สาํนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  2.  การขออนมัุติเปิดสถานกงสุลและการแต่งตั้งกงสลุกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์ ประจํา
กรุงเทพมหานคร  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติในการทีร่ัฐบาลสาธารณรัฐเอลซัลวาดอร์เสนอเปิดสถานกงสุลสาธารณรัฐเอลซลัวาดอร์
ประจํากรุงเทพมหานคร โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมกรุงเทพมหานคร  และแต่งต้ัง นายปิยะวิทย์  เจยีงประดิษฐ์ เป็นกงสุล
กิตติมศักด์ิสาธารณรัฐเอลซลัวาดอร์ประจํากรุงเทพมหานคร โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมกรุงเทพมหานคร ตามท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ 

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


