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วาระ
เร่ืองที่

กฎหมาย 4 ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
เพ่ือเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับท่ี...) พ.ศ....... โดยสํานักบริหารกลาง

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่ 18 ธันวาคม 2555

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันที่ 18 ธันวาคม  2555          
                                                                                                                                             
 วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   
นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายทศพร เสรีรักษ์  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์  หิมะทองคํา 
และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าว ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
  

กฎหมาย 
 1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วม 
   น่ังราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
 2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการ 
   ดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. .... 
 3.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ 
   ประจําปี  พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี  
   พ.ศ. 2556 พ.ศ. .... 
 4.  เรื่อง  ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพ่ือเป็น 
   อนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 5.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 6.  เรื่อง   ผลการสํารวจความต้องการของประชาชนในปี 2556 
 7.  เรื่อง  โครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 – 2560 
 8.  เรื่อง  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556  
 9.  เรื่อง  รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เรื่อง การบริหาร
   จัดการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของไทย 

ต่างประเทศ 
 10.  เรื่อง   ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง 
   ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สญูพันธ์ุ  (CITES) เก่ียวกับการประชุมสมัยสามญั
   ภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ  ครั้งที่ 
   16 และการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ครั้งที่ 63 และ ครั้งที่ 64 และร่าง  
   พระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ
   ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ ครั้งที่ 16 ในประเทศไทย พ.ศ. .... 
 11.  เรื่อง  องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบการแก้ไขเพ่ิมเติมร่างสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 
   2 สญัญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง B-17 & C-19 และ B-17-01 ในพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-
   มาเลเซีย 
 12.  เรื่อง  ขออนุมัติจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวง
   การต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกับกระทรวงการต่างประเทศแห่ง 
   ราชอาณาจักรไทย  
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 13.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรูว่า
   ด้วยการโอนตัวผู้กระทําผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษา 
   คดีอาญา (สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ)  
 14.  เรื่อง  การรับรองเอกสารวิสัยทัศน์ของผู้นําอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Vision Statement)  
  

การศึกษา 
 
 15.  เรื่อง  การขอขยายระยะเวลาการดําเนินงานโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรยีนดี
   วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2  
   
 

แต่งต้ัง 
 16.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
 1.  รัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโกเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
 2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
  (กระทรวงสาธารณสุข)  
 3.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้า 
  ขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 
 4. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหาร 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ  

5. แต่ง ต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  

6. แ ต่ ง ต้ั งข้ า ร าชการพล เรื อนสามัญ  ประ เภทบ ริหารระ ดับสู ง  (กระทรวง
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  

 
  

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

เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสยีงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  

รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 



 3 

 
กฎหมาย 

1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมนัง่ราบต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่อง
สุขภัณฑ์เซรามกิ : โถส้วมน่ังราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และใหส้่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วมน่ังราบต้องเป็นไปตามมาตรฐาน
เลขที่ มอก. 792 – 2554 ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 4380 (พ.ศ. 2554) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง ยกเลกิมาตรฐานผลติภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่อง
สุขภัณฑ์วิเทรยีสไชนา : โถสว้มน่ังราบ และกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องสุขภัณฑ์เซรามิก : โถส้วม
น่ังราบ ลงวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น 
และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเป็น
หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงแรงงานเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ามของผู้ขออนุญาต เป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิง
ขั้นต้นหรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ สถานที่ย่ืนคําขอ และอายุของใบอนุญาต 
  2. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 
  3. กําหนดเง่ือนไขการสั่งพักใช้ใบอนุญาตและการเพิกถอนใบอนุญาต 
  4. กําหนดวิธีการให้หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลงิและอพยพ
หนีไฟแจ้งกําหนดการฝึกอบรมหรือการฝึกซอ้ม และส่งรายงานสรุปผล รวมทั้งให้อํานาจอธิบดีเข้าไปในหน่วยงาน
ฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นหรือหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ 
  5. กําหนดให้หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นจัดให้มีการฝึกอบรมทัง้ภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ หลักเกณฑ์เก่ียวกับการฝึกอบรม และคุณสมบัติของวิทยากร 
  6. กําหนดให้หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงและการฝึกซอ้มอพยพหนีไฟจัดให้มีการฝกึซ้อม
ดับเพลิงและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
  7. กําหนดค่าบริการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ค่าบริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 
  8. กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น หน่วยงาน
ฝึกซ้อมดับเพลงิและฝึกซ้อมหนีไฟ ใบแทนใบอนุญาต และการต่อใบอนุญาต 
 
3. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของท่ีดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ ประจําปี          
พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2556 พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ใน        
การประเมินภาษีบํารุงท้องที่ ประจําปี   พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับ           
ปี พ.ศ. 2556 พ.ศ. ....  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเร่ืองด่วน  แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้   
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  ข้อเท็จจริง   
  กระทรวงมหาดไทย เสนอว่า โดยท่ีมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติกําหนดราคาปานกลางของที่ดิน
สําหรับการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ พ.ศ. 2529 กําหนดให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษี
บํารุงท้องที่ประจําปี  พ.ศ. 2521 ถึง  พ.ศ. 2524 ซึ่งใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2529 มาใช้ใน
การประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2530 และในปีต่อ ๆ ไป ตามท่ีจะได้มีพระราชกฤษฎีกากําหนด          
แต่เน่ืองจากการปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บภาษีบํารุงท้องที่ให้เหมาะสมแก่สภาพการณ์ในปัจจุบันยัง
ไม่แล้วเสร็จ จึงเห็นควรให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี พ.ศ. 2521 ถึง  
พ.ศ. 2524 ซึ่งใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2555 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่สําหรับ           
ปี พ.ศ. 2556 ด้วย 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา พระราชกฤษฎีกาน้ีมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 
2556 เป็นต้นไป  และกําหนดให้นําราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ประจําปี             
พ.ศ. 2521 ถึง พ.ศ. 2524 ซึ่งใช้ในการประเมินภาษีบํารุงท้องที่ สําหรับปี พ.ศ. 2555 มาใช้ในการประเมินภาษีบํารุง
ท้องที่สําหรับปี พ.ศ. 2556 
 
4. เรื่อง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน 
อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการ        
พลเรือนเพ่ือเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  ตามที่สํานักงาน ก.พ. เสนอและให้ดําเนินการ       
ต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างกฎ ก.พ. เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและ
การเลือกข้าราชการพลเรือนเพ่ือเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สามัญ พ.ศ. 2552 โดยกําหนดให้อนุกรรมการใน อ.ก.พ. 
สามัญที่ดํารงตําแหน่งครบวาระแล้วสามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อไปได้จนกว่าจะได้แต่งต้ังอนุกรรมการใหม่  
 
5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 
  คณะรัฐมนตรีมมีติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  กค. เสนอคณะรัฐมนตรพีิจารณาว่า 
  1. รัฐบาลได้มมีาตรการปรับลดอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 โดย
นํ้าหนัก ลดลงเหลืออัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตรและน้ํามนัดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน
ผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ลดลงเหลืออัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2555 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2555  
  2. เน่ืองจากมาตรการของรัฐบาลในการปรับลดอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 
ธันวาคม 2555 แต่โดยที่ขณะน้ีราคานํ้ามันในตลาดโลกยังมีราคาสูง ซึ่งหากมีการปรับเพ่ิมอัตราภาษีนํ้ามันดีเซลใน
ระยะน้ีจะทําให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึ้นอีก ดังน้ัน เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่าย
ของประชาชนจึงควรขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลที่มีปรมิาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 0.005 
โดยนํ้าหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลติร และน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรข์องกรดไขมันผสม
อยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 
31 มกราคม 2556 
  สาระสาํคญัของร่างประกาศ 
  กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลที่มีปรมิาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 
0.005 โดยนํ้าหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตรและน้ํามันดีเซลที่มไีบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
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ไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 
2556 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2556 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
6. เรื่อง  ผลการสาํรวจความต้องการของประชาชนในปี 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจความต้องการของประชาชนในปี 2556 ตามท่ี                 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ   
  สาระสําคัญของเร่ือง   
  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานว่า 
  สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ได้ทําการสํารวจความต้องการของประชาชนในปี 2556  ซึ่งได้ดําเนินการ
สํารวจมาทุกปี เพ่ือเป็นช่องทางให้ประชาชนได้สะท้อนปัญหาและความต้องการให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เข้ามาช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  โดยข้อมูลที่จะได้เป็นประโยชน์ในการวางแผน  และกําหนดนโยบายที่
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยทําการสํารวจทุกจังหวัดทั่วประเทศ  ซึ่งมีครัวเรือนที่          
ถูกเลือกเป็นตัวอย่างทั้งสิ้นจํานวน 23,120 ราย  โดยเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ 1-12 ตุลาคม 2555                 
ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี  

1. ในรอบปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา ประชาชนระบุว่า  ชุมชน / หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อน                   
5 อันดับแรก คือ ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 34.2) นํ้าท่วม (ร้อยละ 26.8) ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน            
(ร้อยละ 25.6) หน้ีสิน (ร้อยละ 22.4) และการจราจรติดขัด (ร้อยละ 18.6) โดยภาคกลาง  และกรุงเทพมหานคร  
ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดมากที่สุดร้อยละ 35.3 และ 34.3 ตามลําดับ  ขณะที่ปัญหาผลผลิต
การเกษตรราคาตกตํ่าพบมากที่สุดในภาคใต้  (ร้ยอละ 44.0) และภาคเหนือ (ร้อยละ 36.2) ส่วนปัญหาหน้ีสินพบใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมากที่สุด (ร้ยละ 37.1)  

2. ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลดําเนินการในปี พ.ศ. 2556 ใน 5 อันดับแรก คือ                 
การแก้ปัญหาของแพง (ร้อยละ 40.9) การแก้ปัญหาหน้ีสิน (ร้อยละ 24.2) การแก้ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 23.1) 
การแก้ปัญหาการจราจรติดขัด (ร้อยละ 18.1) และการแก้ปัญหาความยากจน (ร้อยละ 18.0) โดยในทุก              
ภาคประชาชนเกือบคร่ึงต้องการให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาของแพงมากกว่าเรื่องอ่ืน  

3. เรื่องเร่งด่วนที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดําเนินการช่วยเหลือ เพ่ือเป็นของขวัญปีใหม่ในปี  
พ.ศ. 2556 ใน 5 อันดับแรก คือ การแก้ปัญหายาเสพติด (ร้อยละ 28.6) รองลงมา ได้แก่  การแก้ปัญหานํ้าท่วม               
(ร้อยละ 20.9) การแก้ปัญหาหน้ีสิน (ร้อยละ 18.5) การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน (ร้อยละ 16.8) และ
การแก้ปัญหาการจราจรติดขัด (ร้อยละ 15.4) โดยประชาชนในภาคกลาง และกรุงเทพมหานคร ต้องการให้รัฐบาล
ดําเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในการแก้ปัญหายาเสพติดมากที่สุด ร้อยละ 34.1 และ 28.6 ตามลําดับ  ขณะที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ ต้องการให้รัฐบาลดําเนินการอย่างเร่งด่วนในการแก้ปัญหาหน้ีสินมากกว่า
เรื่องอ่ืน คือ ร้อยละ 32.9 และ  32.1 ตามลําดับ  ส่วนภาคใต้ คือ  การประกันราคาผลผลิตการเกษตรมากที่สุด                 
(ร้อยละ 39.2)  

4. ประชาชนเกือบคร่ึง (ร้อยละ 49.2) ระบุว่ามีความเช่ือมั่นต่อรัฐบาลในการช่วยเหลือ/  แก้ไข 
ปัญหาความเดือดร้อน / พัฒนาประเทศให้ดีขึ้น และร้อยละ 20.4 ระบุว่าไม่เช่ือมั่นแต่ก้มีถึงร้อยละ 30.4 ที่ยังไม่แน่ใจ             
โดยประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเช่ือมั่นต่อรัฐบาลในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  / 
พัฒนาประเทศให้ดีขึ้นสูงกว่าภาคอ่ืน (ร้อยละ 70.1) รองลงมาได้แก่ ภาคเหนือ (ร้อยละ 62.5) ภาคกลาง                 
(ร้อยละ 58.6)  และกรุงเทพมหานคร (ร้อยละ 49.1) ส่วนภาคใต้มีความเชื่อมั่นน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 40.5 ทั้งน้ี              
อาจเน่ืองจากสถานการณ์ความไม่สงบในภาคใต้ 
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7. เรื่อง โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 – 2560 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดําเนินโครงการผลิตแพทย์เพ่ิมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 – 2560 
เพ่ือผลิตแพทย์เพ่ิมให้เพียงพอต่อความต้องการด้านบริการการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ ลดปัญหาการขาด
แคลนแพทย์และแก้ปัญหาการกระจายแพทย์ตามภูมิภาค โดยมีเป้าหมายการผลิตแพทย์เพ่ิม 5 รุ่น จํานวน 9,039 
คน ประกอบด้วย โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม โดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จํานวน 4,038 คน และโครงการผลิต
แพทย์ชนบทเพ่ิม  ภายใต้ความร่วมมือของ ศธ. และกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) จํานวน 5,001 คน จากการผลิต
แพทย์ตามแผนปกติที่มีอยู่เดิม 4,780 คน รวมเป็นผลิตแพทย์ทั้งสิ้น 13,819 คน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
ทั้งน้ี  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กระทรวงศึกษาธิการได้รับการจัดสรรงบประมาณเฉพาะงบประมาณดําเนินการ
สําหรับโครงการดังกล่าวแล้ว จํานวน 562 คน เป็นเงิน 30,500,000 บาท  
  สําหรับค่าใช้จ่ายดําเนินการที่ยังไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ หรือได้รับการจัดสรรแล้ว  แต่ยัง
ไม่เพียงพอของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข   ให้ปรับแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 หรือใช้เงินเหลือจ่ายจากรายการที่ดําเนินการ
บรรลุวัตถุประสงค์แล้วมาดําเนินการ โดยขอทําความตกลงรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ  ส่วนงบลงทุนให้
หน่วยงานขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามแผนเป้าหมายการผลิตแพทย์เพ่ิมเติมตามความจําเป็น
และเหมาะสมต่อไป   โดยคํานึงถึงการใช้อาคารสถานท่ีและครุภัณฑ์ที่มีอยู่เดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อน               
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
8. เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556  
ตามท่ีนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสนอ  ดังน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  คณะกรรมการศูนย์อํานวยความปลอดภัยทางถนน ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2555  เมื่อวันที่ 21 
พฤศจิกายน 2555 ได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 โดย
กําหนดช่วงเวลาดําเนินการระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 – 2 มกราคม 2556 เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จังหวัด 
และอําเภอ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  2556 
  สําหรับแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 มีสาระสําคัญ 
ดังน้ี  

1. ช่ือในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556  ใช้ช่ือว่า                   
“ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ”  

2. ช่วงเวลาดําเนินการ ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 – 2 มกราคม 2556 
3. เป้าหมายการดําเนินงาน ให้สามารถลดจํานวนคร้ังการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้เสียชีวิต และ 

จํานวนผู้บาดเจ็บให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เทียบกับช่วงเทศกาลปีใหม่ 2555 
4. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 6 มาตรการ ได้แก่ มาตรการด้านบริหารจัดการ  

มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย มาตรการด้านสังคม มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร มาตรการด้านการ
ประชาสัมพันธ์ และมาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน  กู้ชีพ กู้ภัย  

5. มาตรการเน้นหนัก ได้แก่  1) การควบคุมการใช้ความเร็ว  2) การควบคุมการด่ืมเคร่ืองด่ืม 
แอลกอฮอล์แล้วขับขี่ยานพาหนะ 3) การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 4) การควบคุมการเกิดอุบัติเหตุกับ          
รถกะบะบรรทุกผู้โดยสารบนกระบะท้าย  

6. ช่วงเวลาดําเนินการ กําหนดเป็น 2 ช่วง ดังน้ี 1) ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่              
1-26 ธันวาคม 2555 2) ช่วงปฏิบัติการเข้มข้น ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 – 2 มกราคม 2556 
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9. เรื่อง รายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการท่องเท่ียว วุฒิสภา เรื่อง การบริหารจัดการและการ
พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวมรดกโลกของไทย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงมหาดไทยสรุปรายงานผลการดําเนินการตามข้อเสนอแนะ
ตามรายงานการพิจารณาศึกษาของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา เรื่อง การบริหารจัดการและการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกของไทย ดังน้ี 

1. กรมประชาสัมพันธ์ เร่งรัดดําเนินการประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องของสาธารณชนเก่ียวกับมรดกไทยมรดกโลก เพ่ือให้เกิดความร่วมใจร่วมแรงในการ
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาพ้ืนที่มรดกโลกในระดับพ้ืนที่ โดยจะร่วมบูรณาการการจัดทําแผนการประชาสัมพันธ์กับกรม
ศิลปากรและกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ตามข้อเสนอของคณะกรรมาธิการฯ 
  2. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดย บมจ.ทีโอที ได้ดําเนินการติดต้ัง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สาย (WiFi) โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย จํานวน 1 จุด ณ บึงพระรามในบริเวณเขตอุทยาน
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมื่อเดือนมกราคม 2555 ซึ่งปัจจุบันเครือข่ายการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขต
พ้ืนที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา มีความพร้อมสมบูรณ์แล้ว 
  3. กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมศิลปากรได้มอบหมายให้สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัยใช้แผนแม่บท
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและเมืองบริวาร ซึ่งเป็นแผนแม่บทระดับภาคครอบคลุมระยะยาวเวลาต้ังแต่                 
พ.ศ. 2550 – 2559 และจะได้มีการทบทวนแผนแม่บทต่อไปในอนาคต 
  4. กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการเสริมความรู้แหล่งมรดกโลกของไทย ดังน้ี 1. บรรจุความรู้เรื่อง
แหล่งโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกของประเทศไทยในหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม           
(สาระประวัติศาสตร์) ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 2. อบรมครูสอนประวัติศาสตร์เพ่ือถ่ายทอดความรู้เรื่อง
มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยแก่ผู้เรียนอย่างต่อเน่ือง 3. จัดหลักสูตรท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนได้รับ
ประสบการณ์ตรงและมีส่วนร่วมกิจกรรมคุ้มครองแหล่งโบราณสถานในท้องถิ่น 4. จัดโครงการมัคคุเทศก์น้อยเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รวมท้ังโครงสร้างร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือสร้างความเข้าใจระหว่างเยาวชนด้วย
การศึกษาแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์ร่วมกัน 
 

ต่างประเทศ 
10. เรื่อง  ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสํานักเลขาธิการอนสุญัญาว่าด้วยการคา้ระหว่างประเทศซ่ึงชนดิ
สัตว์ป่าและพชืป่าทีใ่กลสู้ญพันธุ์  (CITES) เก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสญัญาว่าด้วยการคา้ระหว่าง
ประเทศซ่ึงชนดิสัตว์ป่าและพืชปา่ที่ใกลส้ญูพันธุ์  ครั้งที ่16 และการประชุมคณะกรรมาธิการบรหิาร ครัง้ที่ 63 
และ ครั้งที่ 64 และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมสมัยสามัญภาคีอนสุัญญาว่าด้วยการคา้ระหว่าง
ประเทศซ่ึงชนดิสัตว์ป่าและพืชปา่ที่ใกลส้ญูพันธุ์ ครัง้ที่ 16 ในประเทศไทย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง 
ประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สญูพันธ์ (CITES)  เก่ียวกับการประชุมสมัยสามญัภาคอีนุสัญญาว่าด้วยการค้า
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ์ุ ครัง้ที่ 16 และการประชุมคณะกรรมาธิการบริหาร ครั้งที่ 63 
และคร้ังที่ 64 และเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 190 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยต่อไป 

2. อนุมัติให้เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรประจําสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา เป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 
ในร่างความตกลงฯ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power)  ใหแ้ก่ผู้ลงนาม
ดังกล่าว เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบแล้ว  และมอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประสานงานกับสํานักเลขาธิการอนุสัญญาญฯ ภายหลังจากประกาศใช้พระราชบัญญัติฯ ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
เพ่ือแจ้งให้ทราบว่ารัฐบาลไทยได้เสร็จสิ้นกระบวนการตามกฎหมายภายในประเทศเพ่ือให้มีผลบังคับใช้แล้ว  
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3. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมสมยัสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วย 
การค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สญูพันธ์ุ  ครั้งที่ 16 ในประเทศไทย พ.ศ. ....  และใหส้่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา 
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 

1. ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับสํานกัเลขาธิการอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง 
ประเทศซ่ึงชนดิสัตว์ป่าและพืชปา่ที่ใกลส้ญูพันธุ์  (CITES)  เก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วย
การค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ปา่และพืชปา่ที่ใกลสู้ญพนัธุ์  ครั้งที่ 16 และการประชุมคณะกรรมาธิการ
บริหาร ครั้งที่ 63 และครั้งที่ 64 

1.1 ลักษณะและขอบเขตของการประชุม มีวัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนการดําเนินงานตาม 
อนุสัญญาฯ และปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานในอนาคต นอกจากน้ี จะมีการจัดประชุม SC63  และ SC64  
ซึ่งเป็นการประชุมตามปกติของคณะกรรมการธิการบริหารของอนุสัญญาฯ ตามความในมติที่ประชุมที่ 11.1 (แก้ไข 
CoP15) ที่ได้รับความเห็นชอบโดยที่ประชุมครั้งที่ 11 ของการประชุมสมยัสามัญภาคีฯ (กรุงกิจิริ, 2543) และแก้ไข
โดยที่ประชุม ครั้งที่ 12 ครั้งที่ 13 ครั้งที ่14  และคร้ังที ่15 (กรุงซานติเอโก, 2545; กรุงเทพฯ, 2547; กรุงเฮค, 2550 
และกรุงโดฮา, 2553)  

1.2 การจัดการประชุมและขอ้ปฏิบัติด้านการเงิน รัฐบาลไทยต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายการ 
เตรียมการจัดประชุม การจัดเตรียมสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรตามรายละเอียดข้อกําหนดการจัดประชุม การ
รักษาความปลอดภัย ค่าใช้จ่ายของสํานักเลขาธิการอนุสัญญาฯ และค่าขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ เป็นต้น  

1.3 เอกสทิธ์ิและความคุ้มกัน ให้ความคุม้ครองแก่ผู้เข้าร่วมประชุมบุคลากร และอาณาบริเวณ 
การจัดประชุม การให้เอกสิทธ์ิบางประการแก่ผู้เข้าร่วมประชุม เช่น การอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับวีซ่า การยกเว้น
ภาษีสําหรับการนําเข้าเอกสาร วัสดุอุปกรณ์ สําหรับการประชุมและการทํางานของสื่อมวลชน เป็นต้น  

1.4 ความรับผดิชอบต่อความเสียหาย รัฐบาลไทยจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะ 
เกิดขึ้นจากการเรียกร้องที่ต่อต้านสํานักเลขาธิการอนุสัญญาสัญญาฯ เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และสถานที่จัดการประชุม
การใช้มาตรการป้องกันภัย เป็นต้น 

2. ร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองการประชุมสมัยสามัญภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่าง 
ประเทศซ่ึงชนดิสัตว์ป่าและพืชปา่ที่ใกลส้ญูพันธุ์  ครั้งที ่16 ในประเทศไทย  พ.ศ. .... 

2.1 กําหนดนิยามคําว่า “อนุสัญญา” หมายความว่า อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่ง 
ชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สญูพันธ์ุ  ซึ่งทําขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2516 (ร่างมาตรา 3)  

2.2 กําหนดให้เพ่ือให้การคุ้มครองการประชุมฯ ในประเทศไทยบรรลุตามความประสงค์ให ้
สถานที่จัดการประชุมและบุคคล ได้แก่ ผูแ้ทนของรัฐภาคีอนุสัญญาที่ได้รบัแต่งต้ังโดยถูกต้อง ผู้สังเกตการณ์ของ
องค์การสหประชาชาติฯ รวมถึงผู้แทนของรัฐอ่ืนใดที่มิได้เป็นภาคีอนุสัญญาที่เข้าร่วมประชุมในฐานะผู้สังเกตการณ์ 
เป็นต้น  ได้รับเอกสิทธ์ิและความคุ้มกัน  ตามท่ีระบุไว้ในความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและสํานักเลขาธิการ 
อนุสัญญาฯ  (ร่างมาตรา 4)  

2.3 กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  
 
11. เรื่อง องคก์รร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบการแก้ไขเพิ่มเติมร่างสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 สัญญา
ซ้ือขายก๊าซธรรมชาติแปลง B-17 & C-19 และ B-17-01 ในพืน้ที่พฒันาร่วมไทย-มาเลเซีย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอ ดังน้ี 
  1. การแก้ไขเพ่ิมเติมร่างสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 สญัญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง B-17 &  
C-19 และ B-17-01 ในพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ระหว่างองค์กรร่วมไทย-มาเลเซียและบรษิัทผู้ประกอบการ คือ 
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บริษัท PC JDA Limited และบริษัท PTTEP International Limited ในฐานะกลุ่มผูข้ายก๊าซ กับบริษัท ปตท. 
จํากัด (มหาชน) และบริษัทเปโตรนาส ในฐานะกลุ่มผู้ซ้ือก๊าซ 
  2. ให้องค์กรรว่มไทย-มาเลเซียลงนามในรา่งสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที ่2 สัญญาซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติดังกล่าวกับกลุ่มผูซ้ือ้ก๊าซ เมื่อร่างสัญญาฯ ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว 
  3. การยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2552 เรื่องการทําสัญญา
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชนและมติคณะรัฐมนตรทีี่เก่ียวข้องที่กําหนดให้การทาํสัญญาไมค่วรระบุในสัญญาให้
มอบข้อพิพาทให้คณะอนุญโตตุลาการเป็นผู้ช้ีขาด เน่ืองจากร่างสัญญาฉบับน้ีจําเป็นที่จะต้องกําหนดวิธีการระงับ          
ข้อพิพาทโดยให้คณะอนุญาโตตุลาการเป็นผู้ช้ีขาดเพ่ือให้สอดคล้องกับร่างสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง B-17 & 
C-19 และแปลง B-17-01 ในพ้ืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 
พฤษภาคม 2548 
 
12. เรื่อง ขออนุมัติจัดทําบนัทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการ
ต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศกับกระทรวงการต่างประเทศแหง่ราชอาณาจักรไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
  1. อนุมัติการจัดทําร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยกลไกการหารือทวิภาคีระหว่าง กต. แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ กับ กต. แห่งราชอาณาจักรไทย  
   2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผูท้ี่ได้รับ
มอบหมายลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ เพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรอีีกคร้ัง  
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
   ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดต้ังกลไกการหารือทวิภาคีระหว่าง กต. แห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนบังกลาเทศ กับ กต. แห่งราชอาณาจักรไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นกลไกการปรึกษาหารือเพ่ือทบทวน
ความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกมติิ  โดยปรารถนาที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม-วัฒนธรรม
ของทั้งสองประเทศ และมุ่งหมายที่จะพัฒนาและกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศทั้งสอง  และปรารถนา
ที่จะแก้ไขอุปสรรคความยากลําบาก หรือความเข้าใจผิดทีอ่าจเกิดขึ้น  และตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการ
ปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นประจําระหว่างประเทศทั้งสองในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีและ
ความร่วมมือในประเด็นที่เป็นความสนใจรว่มกัน  ซึ่งบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีจะมีผลใช้บังคับในวันที่ลงนามและจะ
ยังคงมีผลใช้บังคับเป็นระยะเวลา 5 ปี และหลังจากสิ้นสุดระยะเวลา 5 ปี ก็จะต่ออายุโดยอัตโนมัติ  เว้นแต่ภาคีฝ่าย
หน่ึงจะแจ้งบอกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรผา่นช่องทางการทูตล่วงหน้าเป็นเวลา 6 เดือน  
 
13. เรื่อง ขออนุมัติลงนามและให้สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรูว่าด้วยการ
โอนตัวผู้กระทําผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาคดีอาญา (สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างสนธิสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรูว่าด้วยการโอนตัวผู้กระทํา
ผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตามคําพิพากษาในคดีอาญา (สนธิสัญญาโอนตัวนักโทษ)   
   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามสนธิสัญญาฯ  
  3. ให้ กต. ดําเนินการให้สนธิสัญญาฯ มีผลใช้บังคับในโอกาสอันเหมาะสมตามแต่จะตกลงกับ         
ฝ่ายเปรูต่อไป  
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   4. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างสนธิสัญญาฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการลงนาม 
ให้ กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
   ร่างสนธิสัญญาฯ มีเน้ือหาสาระเช่นเดียวกับสนธิสัญญาในเรื่องเดียวกันที่ประเทศไทยจัดทํากับ
ประเทศต่าง ๆ และสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติเพ่ือความร่วมมือระหว่างประเทศใน         
การดําเนินการตามคําพิพากษาคดีอาญา พ.ศ. 2527 (แก้ไข พ.ศ. 2530) ทุกประการ โดยกําหนดเง่ือนไขและขั้นตอน
ในการขอโอนและการรับโอนตัวผู้กระทําผิดระหว่างภาคี สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี   
   1) ผู้กระทําผิดที่ถูกพิพากษาลงโทษในดินแดนของภาคีฝ่ายหน่ึงอาจถูกโอนตัวไปยังดินแดนของภาคี
อีกฝ่ายหน่ึงได้เพ่ือรับโทษที่เหลืออยู่  
   2) ผู้กระทําผิดอาจถูกโอนตัวได้ถ้าถูกพิพากษาลงโทษจําคุก กักขัง หรือทําให้ปราศจากอิสรภาพ        
ในรูปแบบอ่ืนใด  
   3) การกระทําอันเป็นมูลเหตุของการมีคําพิพากษาให้ลงโทษเป็นความผิดทางอาญาตามกฎหมาย
ของรัฐผู้รับ  
  4) ผู้กระทําผิดที่อาจถูกโอนตัวต้องเป็นคนชาติของรัฐผู้รับและมิได้เป็นคนชาติของรัฐผู้โอน  
  5) รัฐผู้โอน รัฐผู้รับ และผู้กระทําผิดต่างเห็นพ้องให้มีการโอนตัวได้  
   6) ผู้กระทําผิดซึ่งกระทําความผิดต่อความม่ันคงภายในและภายนอกของรัฐ ต่อประมุขของรัฐ หรือ
สมาชิกในครอบครัวโดยตรงของประมุขของรัฐ หรือต่อกฎหมายที่เก่ียวกับการคุ้มครองสมบัติที่มีค่าทางศิลปะของชาติ
จะไม่ได้รับการโอนตัว  
   7) หากกฎหมายของรัฐผู้โอนกําหนดระยะเวลาขั้นตํ่าในการจําคุกผู้กระทําผิดที่อาจถูกโอนตัวจะต้อง
ได้รับโทษในรัฐผู้โอนมาแล้วเป็นระยะเวลาขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด  
   8) ผู้กระทําผิดยังคงเหลือระยะเวลาในการรับโทษตามที่กฎหมายของรัฐผู้โอนกําหนด  
  9) รัฐผู้โอนยังคงไว้ซึ่งเขตอํานาจแต่ผู้เดียวเกี่ยวกับคําพิพากษาของรัฐผู้โอน รวมท้ังโทษตาม               
คําพิพากษาที่กําหนดโดยศาลของรัฐผู้โอนในการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคําพิพากษาของศาลตน  
  10) การบังคับโทษตามคําพิพากษาต่อภายหลังการโอนตัวให้เป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนของ 
รัฐผู้รับ  
  11) สนธิสัญญาฉบับน้ีจะเริ่มมีผลใช้บังคับในวันที่มีการแลกเปลี่ยนสัตยาบันสาร  
 
14. เรื่อง การรับรองเอกสารวิสัยทัศน์ของผู้นําอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Vision Statement)  
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่างเอกสารวิสัยทัศน์ของผู้นําอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Vision Statement) 
และหากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างเอกสารที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย                
ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
   2. ให้นายกรัฐมนตรีร่วมรับรองเอกสารวิสัยทัศน์ของผู้นําอาเซียน-อินเดีย (ASEAN-India Vision 
Statement)  
  สาระสําคัญของร่างเอกสารวิสัยทัศน์อาเซียน-อินเดีย  
  1) ความสัมพันธ์ในภาพรวม ผู้นําอาเซียนและอินเดียประกาศยกระดับความสัมพันธ์อาเซียน-อินเดีย
เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ และสนับสนุนการดําเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียน-อินเดีย (พ.ศ. 2553-2558) 
รวมทั้งจะร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับอาเซียนในการสร้างประชาคมอาเซียนภายใน พ.ศ. 2558 โดยเห็นพ้องให้จัดต้ังศูนย์
อาเซียน-อินเดียเพ่ือกระชับความร่วมมือดังกล่าว  
   2)  ภายใต้ความร่วมมือด้านการเมืองและความม่ันคง ผู้นําอาเซียนและอินเดียมุ่งมั่นจะ (1) 
เสริมสร้างความเข้าใจโดยให้มีการแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิดในระดับสูง ตลอดจนการหารือทวิภาคีและพหุภาคีในระดับ
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ต่าง ๆ โดยใช้ประโยชน์จากกระบวนการที่มีอาเซียนเป็นแกนนํา เช่น การประชุม ASEAN Defense Ministers’ 
Meeting Plus (ADMM+) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือทางการทหาร และการประชุม ASEAN Regional Forum (ARF) 
ในกรอบของรัฐมนตรีต่างประเทศ (2) ส่งเสริมให้มีการดําเนินการภายใต้แถลงการณ์ร่วมอาเซียน-อินเดียว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการต่อต้านการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือทางทะเล และการประชุมร่วมกับ
ประเทศนอกภูมิภาค   
   3) ภายใต้ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ ผู้นําอาเซียนและอินเดียเรียกร้องให้สรุปผลการเจรจาด้าน
การค้าบริการและการลงทุนอาเซียน-อินเดีย เพ่ือให้สามารถจัดต้ังเขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดียได้โดยเร็ว ซึ่งจะช่วย
ให้สามารถเข้าร่วมกระบวนการภายใต้ความตกลงพันธมิตรทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional Comprehensive 
Economic Partnership-RCEP) ต้ังแต่ต้น รวมทั้งต้ังเป้าหมายเพ่ิมมูลค่าการค้าสองฝ่ายระหว่างอาเซียน-อินเดีย เป็น 
1 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี พ.ศ. 2558  
  4) ภายใต้ความร่วมมือด้านสังคม วัฒนธรรม และความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา ส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนกับประชาชน โดยให้มีการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมท้ังส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนระหว่างสมาชิกรัฐสภา สื่อมวลชน 
และนักวิชาการ เสริมสร้างความร่วมมือในการลดช่องว่างทางการพัฒนาระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน โดย
สนับสนุนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการข้อริเริ่มเพ่ือการรวมตัวของอาเซียน พ.ศ. 2552-2558 (IAI Work Plan II)  
   5) ภายใต้ความร่วมมือด้านการเช่ือมโยง สนับสนุนการดําเนินการภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยความ
เช่ือมโยงฯ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน โดยให้มีการทํางานร่วมกันอย่างใกล้ชิด
ระหว่าง ASEAN Connectivity Coordinating Committee กับ India Inter-Ministry on ASEAN Transport 
Connectivity เพ่ือส่งเสริมการเช่ือมโยงทางบก ทางทะเล และทางอากาศ  
  6) สนับสนุนบทบาทของอาเซียนในฐานะศูนย์กลางของสถาปัตยกรรมภูมิภาค  ซึ่งรวมถึงการ
ประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (EAS) กรอบ ARF กรอบ ADMM+ และกรอบความร่วมมืออ่ืน ๆ  
  7) เรียกร้องให้มีการดําเนินการที่เป็นรูปธรรมเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของเอกสารวิสัยทัศน์ผู้นํา
อาเซียน-อินเดีย โดยให้รับการสนับสนุนทางการเงินจากกองทุนอาเซียน-อินเดีย ASEAN-India Green Fund และ
กองทุนอาเซียน-อินเดียเพ่ือการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

การศึกษา 
 
15. เรื่อง การขอขยายระยะเวลาการดําเนนิงานโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรยีนดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2  
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดี
วิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2   (พ.ศ. 2551 – 2566) จํานวน 4 รุ่น  วงเงิน  3,872.6100 ล้านบาท            
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ เน่ืองจากโครงการที่เน้นการเพ่ิมกําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ระดับสูง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย 
และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ  เพ่ิมจํานวนบุคลากรทางด้านวิจัยพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น     
15 คนต่อประชากร 10,000 คน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  และ
มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธฺการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขยายเวลาการให้ทุนประเภทระดับ
ปริญญาตรี – โท – เอก ต่อเน่ืองเพ่ิมอีก 2 รุ่น (รุ่นปี 2556 – 2557) รุ่นละ 200 ทุน รวม 400 ทุน  รวมเป็น 6 รุ่น 
เพ่ือให้ได้เป้าหมายภาพรวม 1,600 คน  โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 – 2556 สํานักงบประมาณได้จัดสรร
งบประมาณให้แล้ว จํานวนทัง้สิ้น 1,026.3215 ล้านบาท  
  สําหรับงบประมาณส่วนที่เหลอือีก จํานวน 2,846.2885 ล้านบาท  ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายสําหรับนักเรียน
ทุนเดิมต่อเน่ืองและนักเรียนทุนที่จะรับใหมใ่นปี พ.ศ. 2557 – 2568 น้ัน ให้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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เสนอขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป  และมอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ
จัดทํากลไกและเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้แก่ผู้รับทุนให้เกิดความชัดเจน เพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจแก่
ผู้รับทุนปัจจุบันดําเนินการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและผู้รับทนุใหม่ที่จะเข้าร่วมโครงการ 
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
    ศธ. รายงานว่า  
  โครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย)  ระยะที่ 2 มี
กรอบการดําเนินงานโดยผู้รับทุนโครงการฯ ทุกคนต้องสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและผู้ที่รับทุนต้องไม่เป็นผู้
ทํางานอยู่ในสังกัดทั้งภาครัฐและเอกชน  และอยู่ในระหว่างการลาศึกษาต่อ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมจํานวนบุคลากรระดับสูง
ด้านวิทยาศาสตร์ของประเทศอย่างแท้จริง ซึ่งผลการดําเนินการ สรุปได้ดังน้ี    
   1. ผลการคัดเลือกผู้รับทุนเขา้ร่วมโครงการฯ สามารถคัดเลือกได้จํานวน 1,189 คน จากเป้าหมาย 
1,600 คน คิดเป็น ร้อยละ 74.31 ซึ่งตํ่ากว่าเป้าหมาย ดังน้ี  
    1.1 ทุนระดับปริญญาตร-ีโท-เอก ต่อเน่ือง สามารถคัดเลอืกได้จํานวน 774 คน จาก
เป้าหมาย 800 คน คิดเป็นร้อยละ 96.75   
    1.2 ทุนระดับปริญญาโท-เอก ต่อเน่ือง และปริญญาเอก สามารถคัดเลอืกได้จํานวน 415 
คน จากเป้าหมาย 800 คน คิดเป็นร้อยละ 51.87  
   2. จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากโครงการ  
    ขณะนี้มีผู้สําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 6 คน แบ่งเป็น สาขาวิชาฟิสิกส์ 
จํานวน 5 คน และสาขาคณิตศาสตร์ จํานวน 1 คน  
    3. จํานวนนักศกึษาทุนโครงการฯ ที่ได้รับทุนการศึกษา/ทนุวิจัยเพ่ือไปทําวิจัยระยะสั้นใน
ต่างประเทศ รวมจํานวน 10 คน แบ่งเป็น  
    3.1 ทุนวิจัยระดับปริญญาตรี มีจํานวน 4 คน   
    3.2 ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก มีจํานวน 6 คน   
   4. มีการจัดกิจกรรมเสริมหลกัสูตรต่าง ๆ เพ่ือพัฒนานิสิต/นักศึกษาทุนโครงการ ให้เป็นอาจารย์ 
นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ที่ดีและมีคุณภาพมาตรฐานได้ในอนาคต ได้แก่ การจัดค่ายวิทยาศาสตร์ และโครงการพัฒนา
ศักยภาพการวิจัยสําหรับนิสิต/นักศึกษาโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (SAST Research Development 
Project)  
   ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการบริหารโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์
แห่งประเทศไทย) เสนอขอขยายระยะเวลาการให้ทุนประเภทระดับปริญญาตรี-โท-เอก ต่อเน่ือง เพ่ิมอีก 2 รุ่น (รุ่นปี 
2556-2557) รุ่นละ 200 ทนุ รวมจํานวน 400 ทุน เพ่ือให้ได้เป้าหมายภาพรวม 1,600 คน และใช้กรอบวงเงิน
งบประมาณเดิม  
   โดยโครงการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ (ทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย) ระยะที่ 2 
เป็นโครงการสร้างฐานกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เน้นคุณภาพ เป็นการลงทุนทางการศึกษาและพัฒนา
คนด้านวิทยาศาสตร์ให้เพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ืองเพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศ  ซึ่งให้ผลในระยะยาวและเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทัดเทียมอารยประเทศ และเพ่ือเป็นการขยายโอกาสให้นักเรียนที่มี
ศักยภาพทางวิทยาศาสตร์ได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์อย่างต่อเน่ือง  
 

แต่งต้ัง 
16. เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1. รัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโกเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรโมร็อกโกประจํา
ประเทศไทยว่า รัฐบาลราชอาณาจักรโมร็อกโกมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายอับเดลอิละฮ์ เอล ฮูสนี (Mr. Abdelilah 
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El Housni) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกประจําประเทศไทยคน
ใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายเอล ฮัสซาน ซาฮิด (Mr. El Hassane Zahid) ตามท่ีกระทรวง
การต่างประเทศเสนอ  
 
  2. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายดุสิต ลิขนะพิชิตกุล นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม                
สาขาจิตเวช) กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มบริการทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต สํานักงาน
ปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจิตเวช) กลุ่มงานการแพทย์ กลุ่มบริการ
ทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา กรมสุขภาพจิต สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่           
12 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ทรง                 
พระกรณุาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
   
  

3. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชนแห่งประเทศไทย 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยชุดใหม่แทนประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมที่จะครบ
กําหนดวาระการดํารงตําแหน่งดังกล่าว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  ดังต่อไปน้ี  1. นางสาวรัชนี ตรีพิพัฒน์กุล 
ประธานกรรมการ  2. นายพงศธร คุณานุสรณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายวินัย ดํารงค์มงคลสกุล กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 4.  นายสุนทร ทรัพย์ตันติกุล  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
  โดยบุคคลในลําดับที่ 2 และ 3  เป็นบุคคลที่มีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายช่ือกรรมการรัฐวิสาหกิจที่
กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น ตามนัยมาตรา 12/1 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และบุคคลในลําดับที่ 4 เป็นผู้แทนองค์กรพัฒนาภาคเอกชนในด้านการคุ้มครอง
ผู้บริโภค ตามนัยมาตรา 13 วรรคหน่ึง แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543 
 

4. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบนัวิจัยและ
พัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเคร่ืองประดับแห่งชาติ จํานวน 6 คน เน่ืองจากประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ครบวาระการดํารงตําแหน่ง ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยมีรายช่ือดังน้ี  
นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ประธานกรรมการ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายกฤชรัตน์ หิรัณยศิริ              
นายสมชัย  ทรัพย์เกษม นางประพีร์ สรไกรกิติกูล นายวิบูลย์ หงษ์ศรีจินดา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤตินี ณัฏฐวุฒิสิทธ์ิ  
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป 
 

5. แ ต่ ง ต้ั งข้ า ร าชการพล เ รื อนสา มัญให้ ดํ า ร ง ตํ าแหน่ งประ เภทบริห ารระ ดับสู ง 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ผู้ตรวจราชการกระทรวง           
(บริหารระดับสูง) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง (บริหารระดับสูง) 
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่                 
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

6. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับต้น ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังน้ี  
  1. เลื่อนและแต่งต้ังนายสุพจน์ เจิมสวัสดิพงษ์ รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมทรัพยากรนํ้า
บาดาล ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล  
   2. เลื่อนและแต่งต้ังนายมโนพัศ หัวเมืองแก้ว รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

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