
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/866                        วันท่ี  10  ตุลาคม 2555 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  9  ตุลาคม  2555 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่  9  ตุลาคม  2555  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง ขออนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลัง 

และผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการ
นําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. . . . . 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ 
มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มนัสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการ 
จัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... ที่กระทรวงการคลังได้แก้ไขให้สอดคล้องตามข้อเท็จจริง
และข้อกฎหมายในเรื่องความถูกต้องของสถานที่ต้ังด่านศุลกากรและอํานาจในการกําหนดด่านศุลกากรในการ
นําเข้าหรือส่งออกแล้วตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ  
  ทั้งน้ี ให้มีการนําเข้าทางด่านศุลกากรที่กําหนด ดังน้ี 1. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ  
อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2. ด่านศุลกากรจันทบุรี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 3. ด่านศุลกากร
คลองใหญ ่อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 4. ด่านศุลกากรช่องจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  
5. ด่านศุลกากรหนองคาย อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 6. ด่านศุลกากรมุกดาหาร อําเภอเมือง  
จังหวัดมุกดาหาร 7. ด่านศุลกากร พิบูลมังสาหาร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 8. ด่านศุลกากร 
แม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ 9. ด่านศุลกากรสังขละบุรี อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
  หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
วาระที่ 8 เรื่อง  กรอบการระบายขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์และขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรเีม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 สําหรบั 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบกรอบการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการแทรกแซงตลาด 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

2. อนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552   
 (เรื่อง การระบายจําหน่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551/52   
และขอทบทวนคณะกรรมการเก่ียวกับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)  สําหรบัข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการแทรกแซง
ตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เช่นเดียวกับกรณีของข้าว ทั้งน้ี  ให้การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการแทรกแซง 
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ตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครอบคลุมถึงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนที่เหลือจากโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์              
ปี 2551/52 โดยให้ประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)  
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติการระบายแต่ละครั้ง ตามกรอบการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตร ีและเพื่อให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชุดใหม่   
  กรอบแนวทางการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการแทรกแซงตลาดของรัฐบาล มดัีงนี้ 
  1. การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต็อกรัฐบาลให้สามารถดําเนินการได้ทั้งหมดตามโครงการ
แทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของรัฐบาล โดยจะต้องพิจารณาถึงความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของตลาด 
  2. ระบายโดยเปิดกว้างให้ระบายทั้งเพื่อการส่งออกต่างประเทศและการใช้ภายในประเทศ                
โดยคํานึงถึงสภาวะตลาดและระดับราคาที่เหมาะสม 
  3. กําหนดกลยุทธ์ในการระบายเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
  โดยไม่เปิดเผยข้อมูลปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต็อกของรัฐบาลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ซือ้ใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างอํานาจต่อรองและไม่เปิดเผยผลการดาํเนินการระบายแต่ละครั้ง เพื่อไม่ให้กระทบต่อ 
ราคาตลาดจนกว่าการดําเนินการระบายจะแล้วเสร็จตามโครงการ 
  วิธีการระบาย 

 1. การเจรจาขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) โดย G ของประเทศผูซ้ื้อ ใหห้มายถึง 1) รฐับาลของ
ประเทศผู้ซื้อ 2) ผู้แทนที่ได้รบัมอบหมายจากรัฐบาลประเทศผูซ้ื้อ 3) รฐัวิสาหกิจของประเทศผู้ซื้อซึ่งอาจ
พิจารณา ขายในราคามิตรภาพโดยไม่ควรกําหนดปริมาณและช่วงเวลาที่จะระบาย เพราะจะมีผลกระทบต่อราคา
ตลาดได้ 
  2. การขายเป็นการทั่วไป โดยแยกเป็น 
   ก. การระบายเพื่อการส่งออก 
   ข. การระบายเพื่อการใช้ภายในประเทศ 
  3. การขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)  
   ปริมาณที่จะระบาย 
   การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ละครั้ง            
จะพิจารณาปริมาณตามสภาวะตลาด โอกาส และเวลาที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเสถียรภาพราคา
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ รวมทั้งเพือ่สนองตอบต่อความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของตลาดต่างประเทศ 
โดยคํานึงถึงราคาของประเทศคู่แข่ง 
   กรณีขายเป็นการทั่วไป แยกเป็น 
   ก. กรณีขายเพื่อการส่งออก 
   ข. กรณีขายเพื่อใช้ภายในประเทศ  
  ระยะเวลาการระบาย ดําเนินการซื้อขายใหแ้ล้วเสร็จภายใน 3 เดือน  
  กระบวนการพิจารณาอนุมัติการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มีดังนี้  

1) คณะรัฐมนตรใีห้ความเห็นชอบกรอบการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการแทรกแซง 
ตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

2) ประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์)  
เป็นผู้อนุมัติการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแต่ละครั้ง โดยดําเนินการระบายตามกรอบการระบายข้าวโพด 
เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

3) คณะอนุกรรมการด้านการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นผู้อนุมัติวิธีการและปริมาณ 
การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแต่ละครั้ง 
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4) คณะทํางานดําเนินการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดําเนินการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ตามแนวทางการระบายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด้านการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแต่ละครั้ง 
ดังนี้ 1. พิจารณากําหนดราคาเกณฑ์พ้ืนฐาน 2. ดําเนินการเจรจาต่อรองกับผู้เสนอซื้อ 3. สรุปผลการเจรจาและ
นําเสนอต่อประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
  สําหรับกรณีการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบรัฐต่อรัฐให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศในฐานะ
ประธานคณะทํางานดําเนินการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นําผลการเจรจาต่อรองเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนลงนามในสญัญากับหน่วยงานผู้ซื้อ 
  หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 9 เรื่อง การรับประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 โดยกองทุนส่งเสริม 
การประกนัภัยพิบัติและการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการบริหารกองทุนสง่เสริม 
การประกนัภัยพิบัติ 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการดําเนินโครงการประกันภัย 
ข้าวนาปี ปี 2555 ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยมอบหมายใหธ้นาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดําเนินการขายประกันภัยในทุกพ้ืนทีท่ั่วประเทศ และมีการบริหารจัดการที่ดีใหม้ีการ
กระจายความเสี่ยง และแต่งต้ังให้นายมานพ นาคทัต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุน
ส่งเสริมการประกันภัยพิบัติแทนกรรมการรายที่ลาออก 
  ความคืบหน้าการดําเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2555  
  1. เพื่อให้โครงการประกันภัยข้าวนาปี 2555 ดําเนินการได้อย่างรวดเร็วให้ภาคเอกชนผู้รับ
ประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการรับประกันภัยในโครงการ ในสัดส่วนร้อยละ 0.25 ซึ่งรปูแบบการรับประกันภัย
ร่วม (co-insurance) นี้ จะช่วยให้การจัดการข้อมูลการรบัประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของ
โครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรากฐานกลไกการประกันภัยพืชผลให้เกิดความย่ังยืนในระยะยาว 
และลดความเสี่ยงกับการขัดกับกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก ในประเด็นการอุดหนุนสินค้าเกษตรอีกด้วย 
และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้จัดทําประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดภัยพิบัติอ่ืนตามพระ
ราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 ไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้คําจํากัดความคําว่า 
“ภัยพิบัติ”ครอบคลุมถึงภัยพิบัติต่อพืชผลทางการเกษตร 
  2. การบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ 
   2.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (26 มิถุนายน 2555) เห็นชอบการกําหนดอัตราเบี้ย
ประกันภัย ที่ 120 บาทต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) สาํหรับวงเงินความคุ้มครอง 1,111 บาท
ต่อไร่ ตลอดช่วงการเพาะปลูก สําหรับภัยธรรมชาติ 6 ภัย ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว 
ลูกเห็บ และอัคคีภัย และวงเงินความคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่ สําหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 
   2.2 อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 10.8 ของวงเงินความคุ้มครองสูงสุด 
เป็นอัตราต่ํากว่าอัตราตลาดท่ี กค. ได้เคยหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และตํ่ากว่าสถิติอัตราความ
เสียหายพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศจากภัยธรรมชาติ ศัตรูพืชและโรคระบาดโดยเฉลี่ย 8 ปี  
(พ.ศ. 2547-2554) ซึ่งอยู่ที่รอ้ยละ 12.23 
   2.3 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 
และวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ได้พิจารณาพื้นฐานข้อเท็จจริงอัตราเบี้ยประกันภัยและอัตราความเสียหาย
ดังกล่าวเห็นว่า การลดความเสี่ยงการรับประกันภัยของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติขึ้นอยู่กับ
ความสามารถในการกระจายความเสี่ยงของพื้นที่เพาะปลูกที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่ง ธ.ก.ส. ในฐานะที่เป็นผู้บริหาร 
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โครงการจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี นอกจากกําหนดเป้าหมายรวมทั้งประเทศ ตามท่ี ธ.ก.ส. คาดว่ามีความ
เป็นไปได้ประมาณ 4 ล้านไรแ่ล้ว ยังต้องมีการกระจายพื้นที่เพาะปลูกที่เข้าร่วมโครงการให้มีความหลากหลาย 
ทั้งในส่วนที่มีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงตํ่าและไม่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสัดสว่นพื้นที่เพาะปลูกข้าว สูงที่สดุถึงร้อยละ 57.8 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ 
   2.4 ในกรณีทีม่ีการจัดการความเสี่ยงดีที่สุดจะทําให้กองทุนไม่เกิดความเสียหาย 
จากการรับประกันภัย ส่วนในกรณีเลวร้ายที่สุด กล่าวคือพื้นที่เพาะปลูกจํานวน 4 ล้านไร่ ที่เข้าร่วมโครงการ 
เป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมดกองทุนอาจมีภาระการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจํานวน 4,444 ล้านบาท 
  3. นอกจากนี้ เพื่อให้การดําเนินการรับประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 เป็นไปอย่าง
รอบคอบ มีประสิทธิภาพ มีการกระจายความเสี่ยงภัยที่เหมาะสม พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร 
ในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศรับทราบรายละเอียดและนโยบายของรัฐตามโครงการนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 
ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการด้านการประกันภัย พืชผลทําหน้าที่กํากับดูแลการรับประกันภัยอย่างใกล้ชิดในช่วง
ระยะเวลาการขายประกันภัย ซึ่งกําหนดไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับต้ังแต่วันเริ่มต้นการขายโดยทุกภาคยกเว้นภาคใต้
ได้เริ่มต้นการขายตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 และภาคใต้จะเริ่มต้นการขายในวันที่ 27 สิงหาคม 2555  
  4. การแต่งต้ังนายมานพ นาคทัต ประธานคณะอนุกรรมการดา้นกฎหมายของกองทุนส่งเสริม              
การประกันภัยพิบัติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนนายเสรี จินตนเสรี ทีไ่ด้ลาออกไปตั้งแต่วันที่ 13 ม.ีค. 2555 
  หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   วาระที่ 15 เรือ่ง ข้อเสนอ แนวทาง มาตรการป้องกันและปราบปรามการคา้มนุษย์  
ในรูปแบบแรงงานประมง 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้า
มนุษย์ ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2555  วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (พม.) เสนอ  
 1. เห็นชอบข้อเสนอ แนวทาง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในรูปแบบ 
แรงงานประมง และแนวทางการจัดต้ังศูนย์ประสานแรงงานประมง  
 2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมเจ้าท่า กรมการ
จัดหางาน สํานกังานตํารวจแห่งชาติ [ตช.] (สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตํารวจน้ํา กองบงัคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์) ] สํานักงานอัยการสูงสุด กองทัพเรือ กรมประมง กรมสอบสวน
คดีพิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  และ พม.                 
เร่งดําเนินการตามข้อเสนอ แนวทาง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในรูปแบบแรงงานประมง             
ซึ่งได้แก่ 1. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอ้ปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตัวเรือ บุคคลบนเรือ ให้
สอดคล้องกับวิธีการทําประมงไทย   2. การบังคับใช้กฎ ระเบียบ และการตรวจสอบ 3. การแก้ไขการขาดแคลน
แรงงานและการบังคับใช้แรงงานที่นําไปสู่การค้ามนุษย์ และให้ดําเนินการจัดต้ังศูนย์ประสานแรงงานประมง  
เพื่อสกัดก้ันและขจัดขบวนการการค้ามนุษย ์ทั้งนี้ ใหร้ับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไปประกอบการดําเนินงาน   
 ทั้งนี้  ใหม้ีการรายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าให้ พม. ทราบภายใน 6 เดือน  
เพื่อรวบรวมนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
  หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 23 เรือ่ง บันทึกความเข้าใจวา่ด้วยความร่วมมอืด้านการเกษตรและข้อตกลงว่าด้วย 

ความร่วมมือทางวิชาการดา้นมาตรฐานสขุอนามัยและสุขอนามัยพชืระหว่างไทยกบัสาธารณรัฐชิล ี
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการเกษตรและขอ้ตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐชิลี ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอดังนี้ 
  ข้อเท็จจรงิ 
  กษ. รายงานว่า ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง
รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และความตกลงความร่วมมือด้านวิชาการของ
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรัฐชิลีตาม
มติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 25 สิงหาคม 2552 , วันที่ 4 พฤษภาคม 2553) แล้ว เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนาย Luis Mayol Bouchon รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรสาธารณรัฐชิล ี
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการของมาตรการสุขอนามัยและสขุอนามัยพืชระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิล ี
   1.1 ภาคีคู่สัญญาจะร่วมดําเนินกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการพัฒนาด้านมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชของทั้ง 2 ประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและสัตว์พาหะ 
ตลอดจนสนับสนุนอํานวยความสะดวกระหว่างกัน 
   1.2 กิจกรรมทีจ่ะดําเนินการจะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมาย  
กฎระเบียบ มาตรการ และขอ้มูลข่าวสารทีเ่กี่ยวข้องกับด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การแลกเปลี่ยนผู้แทน
เพื่อร่วมประชุม สัมมนา ฝึกอบรมตลอดจนการแจ้งเตือนภาคีคู่สัญญากรณีการเกิดการแพร่ระบาดของโรค และ
มาตรการในการควบคุมโรค ศตัรูพืชและสัตว์พาหะ รวมทั้งความร่วมมืออื่น ๆ  
   1.3 มีการจัดต้ังคณะกรรมการร่วม และแต่งต้ังหน่วยประสานงานโดยหน่วยงาน
รับผิดชอบฝ่ายไทยคือ กษ. ฝ่ายชิลี คือ กระทรวงเกษตร 
  2. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิล ี
   2.1 วัตถุประสงค์ ร่วมมือในสาขาอื่น ๆ ซึ่งอาจมีการพิจารณาในอนาคต 
   2.2 ขอบเขตความร่วมมือ ได้แก่ การเกษตรซึ่งรวมทั้งสัตว์และพืช การพัฒนาสหกรณ์
การเกษตรและสถาบันภาคเกษตรกร การจัดการและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านการเกษตร  
   2.3 กําหนดให้จัดต้ังคณะทํางานร่วมด้านการเกษตร หรือเรียกว่า “JAWG”  
เพื่อการดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบบันี้ 
   2.4 รูปแบบของความร่วมมือ ความร่วมมอืจะอยู่ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยน
นักวิชาการและนักวิจัย การศึกษาและการจัดทําโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ เป็นต้น 
   2.5 การระงับข้อพิพาท ข้อพิพาทระหว่างคู่ภาคีที่เกิดจากการตีความหรือการ
ดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ใหร้ะงับโดยฉันท์มิตรด้วยการหารือหรือเจรจา 
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   2.6 การมีผลบังคับใช้ และการสิ้นสุด : บันทกึความเข้าใจฉบับนี้มีผลบังคบัในวันที่มี
การลงนาม และจะมีผลใช้บังคับนับจากวันที่มีการลงนามเป็นระยะเวลา 5 ปี และหลังจากนั้นจะขยายอายุโดย
อัตโนมัติอีกครั้งละ 5 ปี แต่อาจสิ้นสุดโดยภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึง่ทราบ
ล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนบันทึกความเข้าใจจะสิ้นสุด 
  หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทั้งนี้  กลุม่ประสานราชการได้รวบรวมสรุปผล มติ ครม.ขา้งต้นรวมถึงรายละเอียด 
ทุกวาระการประชุมฯ ไว้ที่ website กลุ่มประสานราชการ  (เข้าทาง      เว็บไซด์ของหน่วยงาน          
กลุ่มประสานราชการ เลือกเมนูฟังมติ ครม.)  ซึ่งหน่วยงานในสังกัด  สามารถใช้ประโยชน์โดยเข้าสืบค้น
ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกโอกาส 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ   และจะได้ประสานฝ่ายบริหารทั่วไป แจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณ
อิเลคทรอนิกส์ ให้ผู้บริหารและหน่วยงานในส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาคทราบต่อไป 
 
 

               (ลงชื่อ)     พวงทอง  เสลานนท ์
                                                                         (นางพวงทอง  เสลานนท)์ 
                                                            หัวหนา้กลุ่มงานสนับสนุนการตรวจราชการ 
 



ด้าน วาระ เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เรื่องที่

กฎหมาย 1 ขออนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มันสําปะหลังเป็นสินค้าท่ีต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบ

ในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ.....

เศรษฐกิจ -สังคม 8 กรอบการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2552

สําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

9 การรับประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 โดยกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริม

การประกันภัยพิบัติ

15 ข้อเสนอแนวทาง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในรูปแบบแรงงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประมง

ต่างประเทศ 23 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรและข้อตกลงด้านความร่วมมอื กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ทางวิชาการด้านมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทยกับสาธารณรัฐชิลี

หมายเหตุ   การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555



 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันที่ 9  ตุลาคม 2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย  นายอนุสรณ์  
เอี่ยมสะอาด  และนายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

กฎหมาย 
 1.  เรื่อง  ขออนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและ 
   ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตาม 
   มาตรการจัดระเบียบ ในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. . . . . 
 2.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
   (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....  
 4.  เรื่อง  (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2556 – 2558 (แผน
   ระยะสั้น) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย  
   พ.ศ. 2542 
 5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ....  
 6.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออกไปนอกและนําเข้ามาใน 
   ราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. ....  
 7.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา  
   (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 

 เศรษฐกิจ – สงัคม - การศึกษา 
 8.  เรื่อง   กรอบการระบายข้าวโพดเลีย้งสัตว์ตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
   และขอยกเวน้การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ 13 พฤษภาคม 2552  
   สําหรบัขา้วโพดเลี้ยงสัตว์  
 9.  เรื่อง  การรับประกันภัยข้าวนาปี ปกีารผลิต 2555 โดยกองทุนส่งเสริมการประกันภัย 
   พิบัติและการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการบริหารกองทุนสง่เสริม
   การประกนัภัยพิบัติ 
 10.  เรื่อง  การจัดสรรโควตาและการจาํหนา่ยสลากกินแบง่รัฐบาลเกินราคา 
 11. เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาดาํเนนิการโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ”  
  12.  เรื่อง   แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556 
 13.  เรื่อง   กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ  2556 
 14.  เรื่อง  แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 
  15.   เรื่อง  ข้อเสนอ แนวทาง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในรูปแบบแรงงาน
    ประมง 
 16. เรื่อง  ขออนุมัติขยายเวลาการดําเนินโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
   ราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2549-2553  
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ต่างประเทศ 
 17.  เรื่อง  ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณู
   ระหว่างประเทศ 
 18.  เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทาง 
   การเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศมาดากัสการ์  
 19.  เรื่อง  ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
   กับรัฐบาลแห่งรัฐกาตาร์  
 20.  เรื่อง   การจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนเพื่อทําข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย – 
   ญี่ปุ่น 
 21.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําหนังสือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดต้ังกลไกคณะกรรมการร่วมไทย-
   เมียนมาร์  เพือ่การพัฒนาที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการ
   ที่เกี่ยวข้อง  
 22.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างบันทึกแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือระบบราง ซึ่งรวมถึง 
   ระบบรถไฟความเร็วสูงและระบบรางในเขตเมืองระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่ง 
   ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและการท่องเที่ยว 
   แห่งญี่ปุ่น  
 23.  เรื่อง  บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรและข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
   ทางวิชาการด้านมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างไทยกับสาธารณรัฐชิล ี
  

แต่งตั้ง 
 24.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  ขออนุมัติแต่งต้ังผู้แทนรฐับาล  
 2.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  

3. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
4. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  

  (กระทรวงแรงงาน)  
5. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ 

  กระทรวงมหาดไทย (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฐานิสร์  
 เทียนทอง)  

 6. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
  (กระทรวงศึกษาธิการ)  
 7.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
  (กระทรวงศึกษาธิการ)  
 8.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง  (ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง)  
 9.  ให้กรรมการผูช่้วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ และแต่งต้ัง 
  กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตร ี
 10.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
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 11.  การแต่งต้ังข้าราชการ  (กระทรวงพลังงาน)  
 12.  การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
 13.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
  (กระทรวงสาธารณสุข)   

 
 

********************************* 
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 ขออนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังเป็น
สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. . . . . 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์
มันสําปะหลังเป็นสินค้าที่ ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร พ.ศ. .... ที่ กระทรวงการคลังได้แก้ไขให้สอดคล้องตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายในเรื่องความถูกต้อง
ของสถานที่ ต้ั ง ด่ านศุ ลกากรและอํ านาจในการกํ าหนดด่ านศุ ลกากร ในการนํ า เข้ าหรื อส่ งออกแล้ ว                
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  
  ทั้งนี้ ให้มีการนําเข้าทางด่านศุลกากรท่ีกําหนด ดังนี้ 1. ด่านศุลกากรอรัญประเทศ อําเภอ                 
อรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 2. ด่านศุลกากรจันทบุรี อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 3. ด่านศุลกากรคลองใหญ่            
อําเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 4. ด่านศุลกากรช่องจอม อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 5. ด่านศุลกากรหนองคาย 
อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย 6. ด่านศุลกากรมุกดาหาร อําเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร  7. ด่านศุลกากร                 
พิบูลมังสาหาร อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 8. ด่านศุลกากรแม่สอด อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก และ          
9. ด่านศุลกากรสังขละบุรี อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
  
2.  เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ (ฉบับที่ . .) พ .ศ . . . . . ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา                
ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
   แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ พ.ศ. 2537 ดังต่อไปนี้  
   1. เพิ่มบทนิยามคําว่า “ข้อมูลการบริหารสิทธิ” “มาตรการทางเทคโนโลยี” และ “การหลบเลี่ยง
มาตรการทางเทคโนโลยี” (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 4)   
   2. เพิ่มข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิกรณีการจําหน่ายต้นฉบับหรือสําเนางานอันมีลิขสิทธ์ิ                
(เพิ่มมาตรา 32/1)  
   3. เพิ่มข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธ์ิและสิทธิของนักแสดงกรณีการทําซ้ําที่จําเป็นในระบบ
คอมพิวเตอร์ และกรณีละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงโดยผู้ให้บริการซึ่งมิใช่ผู้ควบคุม ริเริ่ม หรือสั่งการให้มีการ
ละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดงในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ (เพิ่มมาตรา 32/2 และมาตรา 32/3 และ
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 53)  
  4. เพิ่มการคุ้มครองข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี การฟ้องคดี บทกําหนดโทษ
เกี่ยวกับการละเมิดข้อมูลการบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี และการเปรียบเทียบคดี (เพิ่มหมวด 2/1 ข้อมลู
การบริหารสิทธิและมาตรการทางเทคโนโลยี มาตรา 53/1 มาตรา 53/2 มาตรา 53/3 มาตรา 53/4 และมาตรา 
53/5 แก้ไขเพิ่มเติม ช่ือหมวด 6 คดีเกี่ยวกับลิขสิทธ์ิ สิทธิของนักแสดง ข้อมูลการบริหารสิทธิ และมาตรการทาง
เทคโนโลยี เพิ่มมาตรา 65/1 และมาตรา 70/1 และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 77)  
   5. กําหนดให้ศาลมีอํานาจสั่งให้ผู้ละเมิดลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดง จ่ายค่าเสียหายเพิ่มขึ้นไม่เกิน
สองเท่าของค่าเสียหายในกรณีที่เป็นการกระทําโดยจงใจหรือมีเจตนาให้งานอันมีลิขสิทธ์ิหรือสิทธิของนักแสดง
สามารถเข้าถึงโดยสาธารณชนได้อย่างแพร่หลาย (เพิ่มมาตรา 64 วรรคสอง)  
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3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..)                
พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) 
เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. ปรับปรุงบทกําหนดโทษกรณีความผิดฐานสมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และกรณี
ผู้ใดไม่มาให้ถ้อยคํา ไม่ส่งคําช้ีแจงเป็นหนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสาร หรือหลักฐานตามมาตรา 25 (2) หรือขัดขวาง
หรือไม่ให้ความสะดวกตามมาตรา 25 (3) หรือ (4) (ร่างมาตรา 3 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 วรรคหนึ่ง และร่างมาตรา 
14 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 40)   
  2. ปรับปรุงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินและพนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา 
4 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 16 และร่างมาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 25)  
  3. กําหนดหลักเกณฑ์ในการยึดหรืออายัดทรัพย์สินเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่
เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดก่อนหรือหลังที่คณะกรรมการ หรือเลขาธิการมีคําสั่งตรวจสอบ
ทรัพย์สินตามมาตรา 19 หรือก่อนที่คณะกรรมการหรือเลขาธิการมีคําสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามมาตรา 22 (ร่าง
มาตรา 6 เพิ่มมาตรา 25/1)  
  4. ปรับปรุงระยะเวลาในการยื่นคําร้องเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและระยะเวลาในการยื่นคําร้อง
เพิ่มเติม รวมท้ังกําหนดให้พนักงานอัยการยื่นคําร้องต่อศาล  เพื่อไต่สวนทรัพย์สินที่เกี่ยวเน่ืองกับการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดในกรณีที่ผู้ต้องหาหรือจําเลยหลบหนีหรือถึงแก่ความตายและให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของ
กองทุน (ร่างมาตรา 7 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 27 ร่างมาตรา 8 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 29 วรรคหนึ่ง ร่างมาตรา 10 แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา 31 และร่างมาตรา 11 ยกเลิกมาตรา 32 วรรคสอง)  
  5. กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอให้ศาลส่ังอนุญาตให้นําทรัพย์สินตามมาตรา 30 ออกขาย
ทอดตลาดหรือไปใช้เพื่อประโยชน์ของทางราชการไปพลางก่อน ก่อนที่ทรัพย์สินตามมาตรา 30 ตกเป็นของกองทุน 
และการประเมินราคาทรัพย์สิน ค่าเสียหายหรือค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สิน (ร่างมาตรา 9 เพิ่มมาตรา 30/1 มาตรา 
30/2 และมาตรา 30/3)  
  6. ให้ทรัพย์สินของกองทุนรวมถึงทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนตามมาตรา 29 และมาตรา 30/2 
(ร่างมาตรา 12 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 35 (1))  
  7. แก้ไขผู้รับรายงานงบดุลและรายงานการรับเงินจ่ายเงินของกองทุนจากคณะรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรี 
(ร่างมาตรา 13 แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 39)  
 
4. เรื่อง (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ พ.ศ. 2556 – 2558 (แผนระยะสั้น)              
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนจัดการเพื่อคุ้มครองสมุนไพรในพื้นที่เขตอนุรักษ์ 
พ .ศ .2556–2558 (แผนระยะสั้น ) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย             
พ.ศ. 2542 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ซึ่งประกอบด้วยพ้ืนที่เขตอนุรักษ์ 5 แห่ง ดังนี้ 
  1. พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านทุ่งสูงในเขตป่าสงวนแห่งชาติเขาไม้แก้วควนยิงวัว อําเภออ่าวลึก 
จังหวัดกระบี่ 
  2. พ้ืนที่เขตอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าภูคําบก อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
  3. พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ ป่าดอยม่อนฤาษี ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าขุนแม่กวง ตําบลเทพเสด็จ อําเภอ
ดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 
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  4. พ้ืนที่เขตอนุรักษ์ ป่าชุมชนขุนน้ําวอง ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่อิงฝั่งขวา บ้านม่วงยายเหนือ – 
ใต้ ตําบลม่วงยาย อําเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 
  5. พ้ืนที่ ป่าตําบลแม่ยวม ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่ยวมฝั่งขวา อําเภอแม่สะเรียง จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 
 
5. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการตํารวจ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการ
ตํารวจ พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  กําหนดประเภทตําแหน่งและการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการตํารวจเพื่อให้การได้รับเงิน
ประจําตําแหน่งของข้าราชการตํารวจเป็นไปตามมาตรา 67 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ                
พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
 
6. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขออนญุาตและการอนุญาตให้สง่ออกไปนอกและนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึง่
สินค้า พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออกไปนอกและ
นําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ซึง่กระทรวง
พาณิชย์ได้เห็นชอบด้วย  และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. ร่างกฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป  
   2. ปรับปรุงหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการอนุญาตและการอนุญาตให้ส่งออกไปนอกและ
นําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า  
 
7. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบนัระหวา่งประเทศเพื่อการคา้และการพัฒนา (องค์การมหาชน)                 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและ
การพัฒนา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพจิารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจรงิ 
  ศธ. เสนอว่า 
  1. พระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)          
พ.ศ. 2544 มาตรา 12 บัญญติัให้มีคณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา ประกอบด้วย 
ปลัดกระทรวงการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจํานวนห้าคน และมีผู้อํานวยการบริหารสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา 
เป็นกรรมการและเลขานุการ 
  2. โดยที่มาตรา 17 แห่งพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว บัญญัติให้คณะกรรมการสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนามีอํานาจหน้าที่กําหนดนโยบายการบริหารงาน การจัดหาทุน การให้ความเห็นชอบแผนการ
ดําเนินงาน ออกระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกําหนดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการดําเนินงานและการบริหาร
ทั่วไปของสถาบันตามที่กําหนด ซึ่งเมื่อพิจารณาอํานาจหน้าที่ดังกล่าวแล้วเห็นว่า บุคคลที่จะทําหน้าที่ประธาน
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คณะกรรมการ ควรเป็นบุคคลที่มีความรู ้ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูง ซึ่งจะทาํให้เกิดประโยชน์แก่กิจการ
ของสถาบัน จึงสมควรแก้ไขที่มาของตําแหน่งประธานกรรมการ จาก “ปลัดกระทรวงศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม” 
เป็น “ประธานกรรมการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยคําแนะนําของรัฐมนตรี” ประกอบกับ
สมควรแก้ไขชือ่ตําแหน่ง “ปลัดกระทรวงศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” เป็น “ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” เพื่อให้
ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  1. แก้ไขปรับปรุงผู้ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ โดยใหก้รรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรี
แต่งต้ังเป็นประธานกรรมการ แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และให้ปลดักระทรวงศึกษาธิการเป็นกรรมการ              
โดยตําแหน่ง 
  2. แก้ไขชื่อตําแหน่งกรรมการจาก “ปลัดกระทรวงศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม” เป็น 
“ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ” 
 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม – การศึกษา 
 
8. เรื่อง  กรอบการระบายขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ตามโครงการแทรกแซงตลาดขา้วโพดเลี้ยงสัตว์และขอยกเว้นการ
ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรเีม่ือวันที่ 13 พฤษภาคม 2552 สําหรบัขา้วโพดเลีย้งสัตว์  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้  

1. เห็นชอบกรอบการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
2. อนุมัติให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552                      

 (เรื่อง  การระบายจําหน่ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2551 /52  และ          
ขอทบทวนคณะกรรมการเกี่ยวกับสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)  สําหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการแทรกแซงตลาด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  เช่นเดียวกับกรณีของข้าว ทั้งนี้  ใหก้ารระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการแทรกแซงตลาด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ครอบคลุมถงึข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส่วนที่เหลอืจากโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์                    
ปี 2551/52 โดยให้ประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) เป็น               
ผู้พิจารณาอนุมัติการระบายแต่ละครั้ง  ตามกรอบการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตร ีและเพื่อให้สอดคล้องกับอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ชุดใหม่   
  กรอบแนวทางการระบายขา้วโพดเลี้ยงสตัว์ตามโครงการแทรกแซงตลาดของรัฐบาล มีดังนี ้
  1. การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต็อกรัฐบาลให้สามารถดําเนินการได้ทั้งหมดตามโครงการ
แทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของรัฐบาล โดยจะต้องพิจารณาถึงความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของตลาด 
  2. ระบายโดยเปิดกว้างให้ระบายทั้งเพื่อการส่งออกต่างประเทศและการใช้ภายในประเทศ                
โดยคํานึงถึงสภาวะตลาดและระดับราคาที่เหมาะสม 
  3. กําหนดกลยุทธ์ในการระบายเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อราชการ 
  โดยไม่เปิดเผยข้อมูลปริมาณข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในสต็อกของรัฐบาลเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ซือ้ใช้เป็น
เครื่องมือในการสร้างอํานาจต่อรองและไม่เปิดเผยผลการดาํเนินการระบายแต่ละครั้ง เพื่อไม่ให้กระทบต่อราคาตลาด
จนกว่าการดําเนินการระบายจะแล้วเสร็จตามโครงการ 
  วิธีการระบาย 

 1. การเจรจาขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) โดย G ของประเทศผู้ซื้อ ใหห้มายถึง 1) รฐับาลของ
ประเทศผู้ซื้อ 2) ผู้แทนที่ได้รบัมอบหมายจากรัฐบาลประเทศผูซ้ื้อ 3) รฐัวิสาหกิจของประเทศผู้ซื้อซึ่งอาจพิจารณา 
ขายในราคามติรภาพโดยไม่ควรกําหนดปริมาณและช่วงเวลาที่จะระบาย เพราะจะมีผลกระทบต่อราคาตลาดได้ 
  2. การขายเปน็การทั่วไป โดยแยกเป็น 
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   ก. การระบายเพื่อการส่งออก 
   โดยการออกหนังสือเชิญชวนเป็นการทั่วไปให้แก่ผู้ประกอบการที่มีคําสั่งซื้อจากต่างประเทศ 
หรือผู้ประกอบการจากต่างประเทศหรือผู้รบัฝากเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เสนอซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในคลงัที่รับฝากเก็บ
เพื่อทําการส่งออกไปยังต่างประเทศ 
   ข. การระบายเพื่อการใช้ภายในประเทศ 
   โดยการออกหนังสือเชิญชวนเป็นการทั่วไปให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง 
เช่น อาหารสัตว์ แอลกอฮอล์ กรดซิตริก กรดแลตติค กลุม่ผู้ผลิตเอทานอล อุตสาหกรรมผลิตน้ํามันพชื โรงงาน           
แป้งข้าวโพด เป็นต้น รวมถึงฟาร์มเลี้ยงสัตว์ สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์ผู้เลี้ยงปศสุัตว์ภายในประเทศ                      
ซึ่งมีความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในการดําเนินกิจการของตนเองหรือกลุ่มสมาชิก 
  3. การขายในตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET)  
   ปริมาณที่จะระบาย 
   การระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการแทรกแซงตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แต่ละครั้ง           
จะพิจารณาปริมาณตามสภาวะตลาด โอกาส และเวลาที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อเสถียรภาพราคาข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ภายในประเทศ รวมทั้งเพื่อสนองตอบต่อความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของตลาดต่างประเทศ โดยคํานึงถึง
ราคาของประเทศคู่แข่ง 
   เกณฑ์ราคา 
   กรณีการขายแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) เจรจาขายในราคา F.O.B. และราคา ณ หน้าคลังเก็บ
สินค้า (Ex-warehouse) โดยอ้างอิงเกณฑ์ราคาการขายเป็นการทั่วไปเพื่อการส่งออก ซึ่งอาจพิจารณาขายในราคา
มิตรภาพและไม่กระทบต่อราคาตลาด 
  กรณีขายเปน็การทั่วไป แยกเป็น 
   ก. กรณีขายเพื่อการสง่ออก ใช้ราคาเฉลี่ยย้อนหลัง ณ หน้าคลังเก็บสินค้าเป็นเกณฑ์ ทั้งนี้ 
ใช้ราคาชิคาโก (CBOT) เฉลี่ยย้อนหลัง บวกค่าระวางเรือถึงกรุงเทพฯ หักค่าใช้จ่ายการส่งออก (ประกอบด้วย                
ค่าเรือโป๊ะ ค่าขนขึ้นเรือใหญ ่ค่าบริหารจัดการในการส่งออกตามแนวทางในการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 
2551/52) และค่าขนส่งจากคลังรับฝากไปท่าส่งออก เป็นเกณฑ์ประกอบการพิจารณา  
 
   ข. กรณีขายเพื่อใช้ภายในประเทศ ราคา ณ หน้าคลัง ใช้ราคาเฉลี่ยที่โรงงานอาหารสัตว์            
ที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลรบัซื้อ  หักค่าขนส่งจากคลังรับฝากถึงโรงงาน / สถานที่ประกอบกิจการของผู้ใช้   
   ทั้งนี้  กรณทีี่สนิค้าในสต็อกรฐับาลเก็บไว้นานมากกว่า 1 ปี  อาจเกิดปัญหาเรื่องการ
เสื่อมสภาพตามระยะเวลาที่เก็บรักษา  ซึ่งการพิจารณากําหนดเกณฑ์ราคาโดยให้หักคา่เสื่อมตามสภาพ  และหาก
ข้าวโพดเสื่อมสภาพมาก  อาจพิจารณาขายต่ํากว่าเกณฑ์ราคาที่คํานวณได้ตามกรณีการขายแบบรัฐต่อรัฐและกรณี
ขายเป็นการทั่วไป 
  ระยะเวลาการระบาย ปรมิาณที่อนุมัติให้ระบายแต่ละครั้ง  ดําเนินการซื้อขายให้แล้วเสร็จ                    
ภายใน 3 เดือน  
  กระบวนการพิจารณาอนุมัติการระบายขา้วโพดเลี้ยงสตัว์  มีดังนี้  

1) คณะรัฐมนตรใีห้ความเห็นชอบกรอบการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามโครงการแทรกแซงตลาด 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

2) ประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์) เป็น 
ผู้อนุมัติการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแต่ละครั้ง โดยดําเนินการระบายตามกรอบการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 

3) คณะอนุกรรมการด้านการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นผู้อนุมัติวิธีการและปริมาณการระบาย 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแต่ละครัง้ 
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4) คณะทํางานดําเนินการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดําเนินการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตามแนว 
ทางการระบายที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการด้านการตลาดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแต่ละครั้ง ดังนี้  
1. พิจารณากําหนดราคาเกณฑ์พ้ืนฐาน   2. ดําเนินการเจรจาต่อรองกับผู้เสนอซื้อ 3. สรปุผลการเจรจาและนําเสนอ
ต่อประธานคณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
  สําหรับกรณีการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบรัฐต่อรัฐให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศในฐานะ
ประธานคณะทํางานดําเนินการระบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นําผลการเจรจาต่อรองเสนอต่อประธาน
คณะกรรมการนโยบายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนลงนามในสญัญากับหน่วยงานผู้ซื้อ 
 
9. เรื่อง การรบัประกนัภัยขา้วนาปี ปีการผลิต 2555 โดยกองทุนสง่เสริมการประกนัภัยพิบัติและการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทนุส่งเสริมการประกันภัยพบิติั 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบความคืบหน้าการดําเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 2555 ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดําเนินการ
ขายประกันภัยในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ และมีการบริหารจัดการที่ดีให้มีการกระจายความเสี่ยง และแต่งต้ังให้นายมานพ 
นาคทัต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติแทนกรรมการรายที่
ลาออก 
  ความคบืหนา้การดําเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2555  
  1. เพื่อให้โครงการประกันภัยข้าวนาปี 2555 ดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว คณะกรรมการบริหาร
กองทุนฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบรูปแบบการประกันภัยตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี          
ปีการผลิต 2555 ที่เหมาะสม โดยให้ภาคเอกชนผู้รับประกันภัยเข้ามามีส่วนร่วมในการรับประกันภัยในโครงการด้วย 
ในสัดส่วนร้อยละ 0.25 ซึ่งรปูแบบการรับประกันภัยร่วม (co-insurance) นี้ จะช่วยให้การจัดการข้อมูล             
การรับประกันภัยและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรากฐานกลไกการ
ประกันภัยพืชผลให้เกิดความย่ังยืนในระยะยาวและลดความเสี่ยงกับการขัดกับกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก              
ในประเด็นการอุดหนุนสินค้าเกษตรอีกด้วย และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้จัดทําประกาศกระทรวงการคลัง 
เรื่อง การกําหนดภัยพิบัติอ่ืนตามพระราชกําหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 ไว้เรียบร้อยแล้ว 
เพื่อให้คําจํากัดความคําว่า “ภัยพิบัติ” ครอบคลุมถึงภัยพิบัติต่อพืชผลทางการเกษตร 
  2. การบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ 
   2.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (26 มิถุนายน 2555) เห็นชอบการกําหนดอัตราเบี้ยประกันภัย        
ที่ 120 บาทต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมปแ์ละภาษีมูลค่าเพิ่ม) สําหรับวงเงินความคุ้มครอง 1,111 บาทต่อไร่ ตลอดช่วง
การเพาะปลูก สําหรับภัยธรรมชาติ 6 ภัย ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย และ
วงเงินความคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่ สําหรบัภัยศัตรูพืชและโรคระบาด 
   2.2 อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 10.8 ของวงเงินความคุ้มครองสูงสุด เป็น
อัตราต่ํากว่าอัตราตลาดที่ กค. ได้เคยหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และต่ํากว่าสถิติอัตราความเสียหาย
พ้ืนที่เพาะปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศจากภัยธรรมชาติ ศัตรูพืชและโรคระบาดโดยเฉลี่ย 8 ปี (พ.ศ. 2547-2554)                 
ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 12.23 
   2.3 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 และวันที่ 
25 กรกฎาคม 2555 ได้พิจารณาพื้นฐานข้อเท็จจริงอัตราเบี้ยประกันภัยและอัตราความเสียหายดังกล่าวเห็นว่า           
การลดความเสี่ยงการรับประกันภัยของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติขึ้นอยู่กับความสามารถในการกระจาย
ความเสี่ยงของพื้นที่เพาะปลูกที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่ง ธ.ก.ส. ในฐานะที่เป็นผู้บริหารโครงการจะต้องมีการบริหารจัดการ
ที่ดี นอกจากกําหนดเป้าหมายรวมทั้งประเทศ ตามท่ี ธ.ก.ส. คาดว่ามีความเป็นไปได้ประมาณ 4 ล้านไร่แล้ว ยังต้องมี
การกระจายพื้นที่เพาะปลูกที่เข้าร่วมโครงการให้มีความหลากหลาย ทั้งในส่วนที่มีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง 
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ความเสี่ยงตํ่าและไม่มีความเสีย่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีสดัส่วนพื้นที่เพาะปลูกข้าว            
สูงที่สุดถึงร้อยละ 57.8 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ 
   2.4 ในกรณีทีม่ีการจัดการความเสี่ยงดีที่สุดจะทําให้กองทุนไม่เกิดความเสียหายจากการ          
รับประกันภัย ส่วนในกรณีเลวร้ายที่สุด กลา่วคือพื้นที่เพาะปลูกจํานวน 4 ล้านไร ่ที่เข้าร่วมโครงการเป็นพื้นที่ที่มีความ
เสี่ยงสูงทั้งหมดกองทุนอาจมีภาระการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจํานวน 4,444 ล้านบาท 
  3. นอกจากนี้ เพื่อให้การดําเนินการรับประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 เป็นไปอย่างรอบคอบ 
มีประสิทธิภาพ มีการกระจายความเสี่ยงภัยที่เหมาะสม พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในทุกพ้ืนที่ทั่วประเทศ
รับทราบรายละเอียดและนโยบายของรัฐตามโครงการนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ด้านการประกันภัย พืชผลทําหน้าที่กํากับดูแลการรับประกันภัยอย่างใกล้ชิดในช่วยระยะเวลาการขายประกันภัย                 
ซึ่งกําหนดไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับต้ังแต่วันเริ่มต้นการขายโดยทุกภาคยกเว้นภาคใต้ได้เริ่มต้นการขายตั้งแต่วันที่ 27 
กรกฎาคม 2555 และภาคใต้จะเริ่มต้นการขายในวันที่ 27 สิงหาคม 2555  
  4. การแต่งต้ังนายมานพ นาคทัต ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของกองทุนส่งเสริม              
การประกันภัยพิบัติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนนายเสรี จินตนเสรี ทีไ่ด้ลาออกไปตั้งแต่วันที่ 13 มนีาคม 2555 
 
10. เรื่อง การจัดสรรโควตาและการจําหนา่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานฯ  ครั้งที่  13/2555 ตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เกี่ยวกับการจัดสรรโควตาและการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา ตามท่ีประธาน
กรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ดังนี้  

 1. สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลต้องกําหนดนโยบายอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการกําหนดรูปแบบ
และปริมาณสลากฯ รวมทั้งปริมาณเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติให้ชัดเจนโดยไม่พิจารณาเพียงแต่ผลประโยชน์เฉพาะ
การเงินของรัฐเป็นหลัก และต้องประกาศให้เป็นที่รับรู้ของประชาชนโดยทั่วไป รวมถึงสํานักงานสลากฯ จะต้องจัดทํา
การประเมินนโยบายการจําหน่ายสลากฯ ด้วยเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติเป็นประจําทุกปี โดยองค์กรอิสระที่ไม่แสวงหา
กําไรและไม่มสีว่นได้เสียกับสํานักสลากฯ ทัง้นี้ เพื่อประเมินถึงผลดีและผลเสียของนโยบายดังกล่าวอย่างหลากหลาย 
ทั้งมิติเศรษฐกจิ สังคม และวฒันธรรม 

 2. คณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลควรแถลงนโยบายในการกํากับการดําเนินงานของสํานักงาน
สลากฯ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ควรมีตัวช้ีวัดหลักที่ใชใ้นการกําหนดเป้าหมายในการดําเนินการของ
คณะกรรมการฯรวมถึงให้มีการเปิดเผยหลักเกณฑ์และวิธีในการกําหนดส่วนลดให้กับตัวแทนจําหน่าย และใหม้ีการ
เปิดเผยการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสํานกังานสลากฯ เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ 

 3. การจัดสรรเงินที่คืนสู่สังคมควรจัดสรรใหกั้บชุมชนซึ่งเป็นพื้นที่จุดจําหน่ายเพื่อเป็นกองทุนรณรงค์
ต่อต้านการเล่นการพนัน โดยเฉพาะป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริโภคสลากฯ 

 4. สํานักงานสลากฯ จะต้องออกมาตรการในการห้ามจําหน่ายสลากฯ ให้กับเด็กและเยาวชน และ
ควรมีหลักประกันว่าไม่สามารถจําหน่ายให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างจริงจัง รวมทั้งต้องกําหนดบทลงโทษตัวแทน            
ผู้จําหน่ายให้ชัดเจนว่า หากมีการจําหน่ายสลากฯ ให้กับเด็กและเยาวชนจะมีผลอย่างไร ตลอดจนการติดต้ังเครื่อง
จําหน่ายสลากฯ ในที่ชุมชนจดุจําหน่ายต้องไม่อยู่ใกล้วัดและโรงเรียน 
  5. สํานักงานสลากฯ ต้องกําหนดเป็นมาตรการอย่างเคร่งครัดว่าการจําหน่ายสลากฯ ด้วยเครื่อง
จําหน่ายอัตโนมัติจะไม่นําเครือข่ายการจําหน่ายนี้ไปขยายสินค้าการพนันในรูปแบบสลากฯ อ่ืน ๆ  
  6. สํานักงานสลากฯ ต้องวางมาตรการในการตรวจสอบป้องกันไม่ให้ผู้ที่เกีย่วข้องกับอาชญากรรม 
โดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดเข้ามาเป็นตัวแทนจําหน่ายสลากฯ อาจจะเป็นช่องทางในการนําเงิน
ที่ได้จากการกระทําผิดไปฟอกเป็นเงินที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ 
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  7. รายได้จากการจําหน่ายสลากฯ 3 ตัว 2 ตัว ด้วยเครื่องจําหน่ายอัตโนมัติที่เป็นส่วนของค่าใช้จ่าย
ในการดําเนินการร้อยละ 12 และเมื่อหลังหกัส่วนลดให้ตัวแทนจําหน่ายแล้วควรมีการวางเป้าหมายในการนําเงิน
รายได้สุทธิในสว่นนี้ไปใช้ประโยชน์สาธารณะให้ชัดเจน 
 
11. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาดําเนนิการโครงการโชหว่ยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ”  
    คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” 
จากกรอบระยะเวลาเดิมซึ่งสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2555 โดยขยายเวลาการดําเนินการโครงการฯ ออกไปอีก 3 เดือน 
ต้ังแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555 ซึ่งมีแนวทางการดําเนินโครงการ ฯ ในระยะต่อไป  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ   

    สําหรับแนวทางการดําเนินโครงการฯ  ในระยะต่อไป  จะเสริมสร้างความเข้มแข็ ง                
โดยยึดหลักการใช้งบประมาณอย่างประหยัด และเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินโครงการฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ ดังนี้  

  1) ตรวจสอบและประเมินผลโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยยกเลิกร้านถูกใจ   ที่ไม่มีศักยภาพ ไม่มีความ
พร้อมในการจําหน่าย หรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เช่น สั่งซื้อสินค้าน้อย จําหน่ายสินค้าได้น้อย เป็นต้น               
โดยจะคัดเลือกร้านถูกใจสํารองที่มีอยู่ประมาณ 6,000 ราย มาทดแทน   

  2) ปรับลดเงินอุดหนุนให้แก่ร้านถูกใจ  โดยส่งเสริมและพัฒนาให้ร้านถูกใจเข้มแข็ง มีรายได้
เพิ่มขึ้น และสามารถดํารงอยู่ได้ในระยะยาว  

  3) กํากับดูแลให้ราคาจําหน่ายสินค้าต่ํากว่าราคาตลาดเฉลี่ย ร้อยละ 20  
  4) กํากับดูแลร้านถูกใจให้จําหน่ายสินค้าตามปริมาณและราคาที่กําหนด 
  5) พัฒนาระบบการสั่งซื้อสินค้า การจัดเตรียมและจัดส่งสินค้าให้รวดเร็วและเพียงพอต่อ           

ความต้องการ เพื่อลดรายจ่ายของประชาชนให้ได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ  
  6) อาจจะมีการเพิ่มจํานวนร้านถูกใจมากกว่าเป้าหมายที่ กําหนดไว้ 10,000 ราย                

เพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อสินค้าจากร้านถูกใจได้สะดวกมากขึ้น    
 
12. เรื่อง  แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและ 
กํากับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ ดังนี้ 

1. อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556 ซึ่งประกอบด้วย 3 แผนย่อย 
ได้แก่  
  หน่วย : ล้านบาท

วงเงิน คําขอให้ กค. ค้ําประกัน 
รายการแผน 

ในประเทศ ต่างประเทศ รวม ขอค้ํา/กู้ต่อ ไม่ขอค้ํา 
1.  แผนการก่อหนี้ใหม่ 943,936.10 15,455.77 959,391.87 228,011.54 41,880.33 

(1) รัฐบาล 717,741.22 0.00 717,741.22 28,241.22 0.00 
(2) รัฐวิสาหกิจ 226,194.88 15,455.77 241,650.65 199,770.32 41,880.33 

2. แผนการปรับโครงสร้างหนี้ 703,394.50 34,208.40 737,602.90 172,818.32 3,000.00 
(1) รัฐบาล 527,576.18 34,208.40 61,784.58     
(2) รัฐวิสาหกิจ 175,818.32 0.00 175,818.32 172,818.32 3,000.00 

3. แผนการบริหารความเสี่ยง 47,100.00 176,038.38 223,138.38   
รวม (1 ถึง 3) 1,694,430.60 225,702.55 1,920,133.15 400,829.86  
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และรับทราบแผนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
ประจําปีงบประมาณ 2556  วงเงิน 127,885.21 ล้านบาท 
 2. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาล การกู้มาเพื่อให้กู้ต่อ การกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ 
และการค้ําประกันเงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 
2556 

3. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียด 
ต่างๆ ของการกู้ เงินและการค้ําประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น ภายใต้แผนการบริหาร            
หนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556  แต่หากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดําเนินการ 
ได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นของรัฐวิสาหกิจนั้นๆ 
 4. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย 
เป็นผู้ลงนามผูกพันการกู้เงินและหรือการค้ําประกันเงินกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะรายงาน
ผลการดําเนินการตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะดังกล่าวตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ              
พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 
 
13. เรื่อง  กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ  2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบมติคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล)  เสนอ ดังนี้  

1. รับทราบประมาณการงบทําการประจําปีงบประมาณ 2556 ที่คาดว่าจะมีกําไรสุทธิ ประมาณ  
79,782 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ร้อยละ 13.5 โดยสามารถจัดหาเงินสดเพื่อใช้ลงทุนได้ประมาณ 215,249 ล้าน
บาท  และรับทราบประมาณการแนวโน้มการดําเนินงานช่วงปี  2557-2559 ของรัฐ วิสาหกิจที่คาดว่า                 
ผลประกอบการจะมีกําไรสุทธิรวม 222,322 ล้านบาท  หรือเฉลี่ยประมาณปีละ 74,107 ล้านบาท  และการเบิกจ่าย
ลงทุนรวม 2,305,426 ล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณปีละ 768,475 ล้านบาท 

2. เห็นชอบ กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ 2556 วงเงินดําเนินการ  
จํานวน 1,046,533 ล้านบาท  และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จํานวน 637,111 ล้านบาท ประกอบด้วย  

2.1 การลงทุนโครงการต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนินการแล้วและงานตามภารกิจปกติ               
วงเงินดําเนินการ จํานวน 946,533 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จํานวน 557,111 ล้านบาท  

2.2 การลงทุนที่ขอเพิ่มเติมระหว่างปี (การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมงบลงทุนเพื่อการดําเนินงาน 
ปกติ) วงเงินดําเนินการ จํานวน 100,000 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จํานวน 80,000 ล้านบาท                 
สําหรับโครงการลงทุนที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพิ่มเติมระหว่างปี โดยมอบให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนา                 
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ปรับเพิ่มกรอบวงเงินดําเนินการและกรอบวงเงินเบิกจ่ายลงทุนให้สอดคล้อง
กับมติคณะรัฐมนตรีได้ เพื่อให้รัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการได้ทันทีภายในปีงบประมาณและมอบหมาย
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมงบลงทุน
ระหว่างปีดังกล่าว 
  สําหรับโครงการที่ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและการลงทุนที่ใช้เงินงบประมาณ 
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ให้ดําเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติตามขั้นตอน
แล้ว ทั้งนี้ ให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายลงทุนตามเป้าหมายร้อยละ 95 ของวงเงินอนุมัติให้เบิกจ่ายลงทุน 
 2.3 ให้กระทรวงเจ้าสังกัดรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายระดับกระทรวงและระดับองค์กร               
ไปพิจารณาดําเนินการ รวมทั้งรายงานผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานและการเบิกจ่ายลงทุนในปีงบประมาณ 
2556 ให้ สศช. ทราบภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนอย่างเคร่งครัด และให้รายงานผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ข้างต้นและความก้าวหน้าการดําเนินโครงการลงทุนทุกไตรมาส  ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจได้อย่างต่อเนื่อง   
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 2.4 เห็นชอบในหลักการให้ สศช. ปรับวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ 2556 
ให้สอดคล้องกับผลการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2556 และการอนุมัติโครงการของคณะรัฐมนตรี  
 
 14. เรื่อง แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 
และ ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพใช้แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11                
พ.ศ. 2555–2559 เป็นกรอบชี้นําทิศทางการพัฒนาด้านสุขภาพของประเทศ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เสนอ 
  แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 11 มีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
  1. หลักการ : มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างเอกภาพและธรรมาภิบาลใน
การอภิบาลระบบสุขภาพ ให้ความสําคัญกับการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม มุ่งเน้นการ
สร้างหลักประกันและการจัดบริการท่ีครอบคลุม เป็นธรรม เห็นคุณค่าของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และ
ผู้รับบริการ 
  2. วิสัยทัศน์ : ประชาชนทุกคนมีสุขภาพดี ร่วมสร้างระบบสุขภาพพอเพียง เป็นธรรม นําสู่สังคมสุข
ภาวะ 
  3. พันธกิจ : พัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงโดยยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างภูมิคุ้มกันต่อภัยคุกคาม 
และสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน รวมถึงการใช้ภูมิปัญญาไทย 
  4. เป้าประสงค์ : 1) ประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายมีศักยภาพ และสามารถสร้าง
เสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ลดการเจ็บป่วยจากโรคที่ป้องกันได้หรือโรคที่เกิดจากพฤติกรรมสุขภาพ มีการใช้ภูมิปัญญา
ไทยและมีส่วนร่วมจัดการปัญหาสุขภาพของตนเองและสังคมได้ 2) มีระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยที่ไวพอ ทันการณ์ 
และสามารถจัดการปัญหาภัยคุกคามสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3) มีระบบสุขภาพเชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้น
การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน ควบคุมโรค และการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 4) มีระบบบริการที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน สามารถตอบสนองต่อความต้องการตามปัญหาสุขภาพ และมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ 
5) มีระบบบริหารจัดการและการเงินการคลังด้านสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นเอกภาพ 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพ กําหนดไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 : เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีสุขภาพในการสร้างสุขภาพ ตลอดจน                 
การพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพบนพื้นฐานภูมิปัญญาไทย 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาระบบเฝ้าระวัง เตือนภัย และการจัดการภัยพิบัติ อุบัติเหตุและ                 
ภัยสุขภาพ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 3 : มุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน ควบคุมโรค และคุ้มครองผู้บริโภค 
ด้านสุขภาพ เพื่อให้คนไทยแข็งแรงทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา 
      ยุทธศาสตร์ที่ 4 : เสริมสร้างระบบบริการสุขภาพให้มีมาตรฐานในทุกระดับเพื่อตอบสนองต่อ
ปัญหาสุขภาพในทุกกลุ่มเป้าหมาย และพัฒนาระบบส่งต่อที่ไร้รอยต่อ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 5 : สร้างกลไกกลางระดับชาติในการดูแลระบบบริการสุขภาพ และพัฒนาระบบ
บริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
 
15.  เรื่อง ข้อเสนอ แนวทาง มาตรการปอ้งกันและปราบปรามการคา้มนุษย์ ในรปูแบบแรงงานประมง 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในคราวประชุม 
ครั้งที่ 2/2555  วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย์ (พม.) เสนอ  
 1. เห็นชอบข้อเสนอ แนวทาง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในรูปแบบแรงงาน
ประมง และแนวทางการจัดต้ังศูนย์ประสานแรงงานประมง  
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 2. มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมเจ้าท่า กรมการ
จัดหางาน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ [ตช.] (สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบังคับการตํารวจน้ํา กองบังคับการ
ปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์) ] สํานักงานอัยการสูงสุด กองทัพเรือ กรมประมง กรมสอบสวนคดี
พิเศษ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ กระทรวงการต่างประเทศ (กต.)  และ พม.                
เร่งดําเนินการตามข้อเสนอ แนวทาง มาตรการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ในรูปแบบแรงงานประมง             
ซึ่งได้แก่ 1. การปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับตัวเรือ  บุคคลบนเรือ ให้สอดคล้อง
กับวิธีการทําประมงไทย   2. การบังคับใช้กฎ ระเบียบ และการตรวจสอบ 3. การแก้ไขการขาดแคลนแรงงาน            
และการบังคับใช้แรงงานที่นําไปสู่การค้ามนุษย์   และให้ดําเนินการจัดต้ังศูนย์ประสานแรงงานประมง เพื่อสกัดก้ัน
และขจัดขบวนการการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ ให้รับข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการค้ามนุษย์ไปประกอบการดําเนินงาน   
  ทั้งนี้  ให้มีการรายงานผลการดําเนินงานและความคืบหน้าให้ พม. ทราบภายใน 6 เดือน เพื่อ
รวบรวมนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
16.  เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการดาํเนินโครงการยทุธศาสตร์การพฒันามหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลดา้น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 2549-2553  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ทั้ง 9 แห่ง 
ขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ปี 2549-2553 ออกไปจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และให้ความสําคัญกับการพัฒนาอาจารย์ระดับ
ปริญญาโท และปริญญาเอกให้บรรลุเป้าหมายเป็นอันดับแรก พร้อมทั้งพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศของ
อาจารย์เพื่อการเตรียมความพร้อมรองรับการเป็นประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ด้วย สําหรับงบประมาณส่วนที่
เหลือจากกรอบวงเงินตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 จํานวน 1,492.1650 ล้านบาท เห็นสมควรให้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขอตั้งงบประมาณประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป  ตามความเห็นของ
สํานักงบประมาณ และให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นและข้อสังเกตของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
 

ต่างประเทศ 
17. เรื่อง ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการฝึกอบรมร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบให้ วท. โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติตอบรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดฝึกอบรม
ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (International Atomie Energy Agency : IAEA) ของประเทศ
ไทย จํานวน 3 รายการ ดังนี้ 
   1.1 การฝึกอบรม Regional Training Course on the Quality Assurance (QA)              
in Radiotherapy ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 19 – 23 ตุลาคม 2555 ภายใต้กรอบโครงการ
ภูมิภาค RAS/6/070 “Supporting Quality Assurance Team for Radiation Oncology (QUATRO) Training” 
(การสนับสนุนการฝึกอบรมสําหรับทีมประกันคุณภาพทางรังสีรักษา) 
   1.2 การฝึกอบรม Interregional Training Course on Quality Management Audits 
in Nuclear Medicine Practices (QUANUM) Master’s Course : Train the Trainers ณ กรุงเทพมหานคร 
ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2555 ภายใต้กรอบการดําเนินงานของโครงการความร่วมมือทาง
วิชาการของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ INT6056 [การสนับสนุนการตรวจสอบการจัดการคุณภาพ                 
ในการปฏิบัติงานทางเวชศาสตรน์ิวเคลียร์ (ควอนนัม)] 
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   1.3 การฝึกอบรม Regional Training Course on Radiation Protection in Vascular 
Surgery ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2555 ภายใต้กรอบโครงการภูมิภาค 
RAS/9/065 “Strengthening Radiation Protection of Patients in Medical Exposure” (การเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งในการป้องกันอันตรายจากรังสีในผู้ป่วยที่ได้รับปริมาณรังสีจากการรับบริการทางการแพทย์) 
  2. เห็นชอบร่างหนังสือตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมและหากมีการเปลี่ยนแปลงถ้อยคํา         
ที่มิใช่สารัตถะของร่างหนังสือตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรม ให้ วท. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญา กระทรวง
การต่างประเทศ (กต.) เพื่อพิจารณาดําเนินการแทนคณะรัฐมนตรี โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 
  3. อนุมัติให้เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นผู้ลงนามในร่างหนังสือตอบรับการเป็นเจ้าภาพ
จัดการฝึกอบรมทั้ง 3 รายการ 
 
18. เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินกับหน่วย
ข่าวกรองทางการเงินประเทศมาดากัสการ์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) 
เสนอ ดังนี้  
   1. ให้สํานักงาน ปปง. จัดทําบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรม
ทางการเงินเพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน SAMIFIN (Financial 
Intelligence Unit) ประเทศมาดากัสการ์ โดยใช้ร่างบันทึกความเข้าใจเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ธุรกรรมทางการเงินที่เกี่ยวกับการฟอกเงินที่ปรับรูปแบบตอนท้ายก่อนส่วนที่จะลงนามไปจากเดิม  
   2. ให้เลขาธิการ ปปง. เป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ฝ่ายไทย   
 
19. เรื่อง ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกบัรฐับาล         
แห่งรัฐกาตาร ์ 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในการดําเนินการเพื่อให้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรม
ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐกาตาร์มีผลใช้บังคับตามแนวทางที่ระบุไว้ในความตกลงฯ คือ 
การจัดทําสัตยาบันสารหรือหนังสือแจ้งฝ่ายกาตาร์ทราบว่าฝ่ายไทยได้ดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของตนแล้ว 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ  
  ทั้งนี้ ความตกลงดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งรฐักาตาร์มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ภาษา และบรรณารักษ์
ระหว่างกัน ซึ่งจะเป็นกลไกสาํคัญในการเสรมิสร้างความสมัพันธ์ในระดับทวิภาคีระหว่างกัน โดยเฉพาะความร่วมมือ
ดังกล่าว  
 
20. เรื่อง  การจัดทําหนังสอืแลกเปลีย่นเพื่อทําข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย – ญี่ปุ่น 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้  

1. อนุมัติให้สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.)  กต. ลงนามในหนังสือ 
แลกเปลี่ยนตอบรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่อจัดทําข้อตกลงการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการไทย – ญีปุ่่น 

2. อนุมัติให้ สพร. กต. และหน่วยงานผู้ดําเนินโครงการ (Implementing Agencies)  ลงนาม           
ในเอกสารย่อยสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ  ภายใต้แผนงาน/ กิจกรรม/โครงการที่ระบุในหนังสือแลกเปลี่ยนได้  
  สําหรับค่าใช้จา่ยที่จะเกิดขึ้นให้กระทรวงการต่างประเทศพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รายการเงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกจิ
แก่ต่างประเทศตามความจําเป็นและเหมาะสมตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
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  สาระสาํคญัของเรื่อง  
  กต. รายงานว่า  

1. รัฐบาลไทยและรัฐบาลญี่ปุ่นมีความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกันมานานกว่า  
30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือดําเนินงานด้านการพัฒนา รวมทั้งเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาให้แก่ประเทศกําลัง
พัฒนาอื่น ๆ ในสาขาต่าง ๆ ซึ่งในการดําเนินงานความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าวสามารถดําเนินงานได้และมีผลเป็น
รูปธรรม 

2. การดําเนินแผนงาน/โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย – ญี่ปุ่น ดังกล่าวสามารถ 
ตอบสนองเกื้อกูลการพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมตามนโยบายของรัฐบาลและเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างสองประเทศ  รวมทัง้ส่งเสริมบทบาทของไทยในภูมิภาคเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและขยายโอกาสในการ
พัฒนาของประเทศต่าง ๆ   
 
21. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทาํหนังสือแลกเปลี่ยนเก่ียวกับการจัดต้ังกลไกคณะกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์           
เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพืน้ที่โครงการที่เก่ียวข้อง  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบร่างหนังสือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับการจัดต้ังกลไกคณะกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์ว่าด้วย
การพัฒนาที่ครอบคลุมในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง  
   2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้แทนเป็นผูล้งนามในร่างหนังสือ
แลกเปลี่ยนฯ  
  3. ให้มีคําสั่งจดัต้ังองค์ประกอบคณะกรรมการร่วมไทย-เมียนมาร์ เพื่อการพัฒนาที่ครอบคลุมในเขต
เศรษฐกิจพิเศษทวายและพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้อง  ในสว่นของฝ่ายไทยและจัดการประชุมองค์ประกอบ
คณะกรรมการร่วม ฯ ฝ่ายไทยในโอกาสแรกเพื่อเตรียมการสําหรับการประชุมร่วมกับผู้แทนจากฝ่ายเมยีนมาร์ต่อไป 
  4. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างหนังสือแลกเปลี่ยนฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนการลงนาม 
ซึ่งรวมทั้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบโดยไม่กระทบสาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให ้กต. 
สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง   
 
22. เรื่อง  ขอความเหน็ชอบร่างบันทึกแสดงเจตจาํนงว่าด้วยความรว่มมือระบบราง ซึ่งรวมถึงระบบรถไฟ
ความเร็วสูงและระบบรางในเขตเมืองระหว่างกระทรวงคมนาคมแหง่ราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงที่ดิน 
โครงสร้างพื้นฐาน การขนสง่และการท่องเที่ยวแห่งญีปุ่น่  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบร่างบันทึกแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือระบบราง ซึ่งรวมถึงระบบรถไฟความเร็วสูง
และระบบรางในเขตเมือง ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การ
ขนส่งและการท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่น ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างบันทึกในส่วนที่มใิช่สาระสําคัญก่อน
การลงนาม และเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทย ให ้คค. สามารถดําเนินการได้ โดยประสานกับกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง  
   2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย 
   สาระสาํคญัของเรื่อง  
  คค. รายงานว่า   
   1. สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 29 พฤษภาคม 2555) ฝ่ายญี่ปุ่นได้นําเสนอผลการศึกษา
เบื้องต้นของรถไฟความเร็วสูงทั้ง 2 เส้นทางแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของไทย เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 
2555 และได้เสนอร่างบันทึกแสดงเจตจํานงว่าด้วยความร่วมมือระบบรางซึ่งรวมถึงระบบรถไฟความเร็วสูงและระบบ
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รางในเขตเมือง ระหว่างกระทรวงคมนาคมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงที่ดิน โครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งและ
การท่องเที่ยวแห่งญี่ปุ่นใหฝ้่ายไทยโดย คค. พิจารณา  
   2. ร่างบันทึกแสดงเจตจํานงฯ มีสาระสําคญั 4 ประเด็น ได้แก่  
    2.1 หลักการโดยทั่วไป เป็นการยืนยันความต้ังใจและเจตนารมณ์ที่จะร่วมมือกันอย่าง
ใกล้ชิดในการส่งเสริมในประเด็นที่มีความสนใจร่วมกัน โดยการแลกเปลีย่นนโยบายและประสบการณ์ในสาขาการ
ขนส่งทั้งรถไฟความเร็วสูงและระบบรางในเขตเมือง และขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ขนส่งทางรางของทั้งสองฝ่าย  
   2.2 สาขาความร่วมมือ ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมกิจกรรมความร่วมมือในสาขาดังต่อไปนี้  
     2.2.1 การแลกเปลี่ยนข้อมูลในสาขาการขนส่งทางรางระหว่างสองฝ่าย รวมทั้ง
ความร่วมมือในการศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่องดังกล่าว  
    2.2.2 การแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและการฝึกอบรมใหแ้ก่ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัย 
และเจ้าหน้าที่เทคนิคในสาขาการขนส่งทางราง   
    2.2.3 การร่วมกันจัดการสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมอ่ืน ๆ 
ซึ่งเป็นที่สนใจร่วมกันในสาขาการขนส่งทางราง  
    2.3 การจัดต้ังคณะทาํงาน เพื่อให้การดําเนินงานตามบันทึกแสดงเจตจาํนงฯ นี้บรรลุผล 
ทั้งสองฝ่ายจะจัดต้ังคณะทํางานด้านรถไฟขึ้นเพื่อชี้แนะ ดําเนินงาน ทบทวน และประสานความร่วมมือในสาขาที่
กําหนดในบันทึกแสดงเจตนํานงฯ ฉบับนี้ โดยคณะทํางานประกอบด้วยผู้มีอํานาจหน้าที่ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน 
ซึ่งแต่งต้ังโดยแต่ละฝ่าย  
    2.4 ระยะเวลาและการปรับปรุงแก้ไขบันทกึแสดงเจตจํานงฯ จะมีระยะเวลา 3 ปีนับจาก
วันที่ลงนาม และจะมีผลโดยอัตโนมัติอีก 3 ปี หากไม่มีการแจ้งขอยกเลกิเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าอย่างน้อย             
6 เดือน โดยทัง้สองฝ่ายหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดและจะสามารถได้รับการปรับปรุงแก้ไขโดยความยินยอมของทั้งสองฝ่าย
เป็นลายลักษณ์อักษร  
 
23. เรื่อง บนัทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรและขอ้ตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
ด้านมาตรฐานสุขอนามัยและสุขอนามัยพชืระหว่างไทยกับสาธารณรฐัชิล ี
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรและ
ข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรฐานสุขอนามัยและสขุอนามัยพืชระหว่างไทยกับสาธารณรัฐชิลี 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอดังนี้ 
  ข้อเท็จจรงิ 
  กษ. รายงานว่า ได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และความตกลงความร่วมมือด้านวิชาการของมาตรการ
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีตามมติคณะรัฐมนตรี 
(วันที่ 25 สิงหาคม 2552 , วันที่ 4 พฤษภาคม 2553) แลว้ เมื่อวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนาย Luis Mayol Bouchon รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรสาธารณรัฐชิล ี
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  1. ข้อตกลงความร่วมมือด้านวิชาการของมาตรการสุขอนามัยและสขุอนามัยพืชระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยและรฐับาลแห่งสาธารณรัฐชิล ี
   1.1 ภาคีคู่สัญญาจะร่วมดําเนินกิจกรรมเพือ่ส่งเสริมการพัฒนาด้านมาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืชของทั้ง 2 ประเทศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและสัตว์พาหะ ตลอดจนสนับสนุนอํานวย
ความสะดวกระหว่างกัน 
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   1.2 กิจกรรมทีจ่ะดําเนินการจะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมาย กฎระเบียบ 
มาตรการ และข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช การแลกเปลี่ยนผู้แทนเพื่อร่วมประชุม 
สัมมนา ฝึกอบรมตลอดจนการแจ้งเตือนภาคีคู่สัญญากรณกีารเกิดการแพร่ระบาดของโรค และมาตรการในการ
ควบคุมโรค ศตัรูพืชและสัตว์พาหะ รวมทั้งความร่วมมืออื่น ๆ  
   1.3 มีการจัดต้ังคณะกรรมการร่วม และแต่งต้ังหน่วยประสานงานโดยหน่วยงานรับผิดชอบ
ฝ่ายไทยคือ กษ. ฝ่ายชิลี คือ กระทรวงเกษตร 
  2. บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิล ี
   2.1 วัตถุประสงค์ ร่วมมือในสาขาอื่น ๆ ซึ่งอาจมีการพิจารณาในอนาคต 
   2.2 ขอบเขตความร่วมมือ ได้แก่ การเกษตรซึ่งรวมทั้งสัตว์และพืช การพัฒนาสหกรณ์
การเกษตรและสถาบันภาคเกษตรกร การจัดการและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพด้านการเกษตร เป็นต้น 
   2.3 กําหนดให้จัดต้ังคณะทํางานร่วมด้านการเกษตร หรือเรียกว่า “JAWG” เพื่อการ
ดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ โดยคณะทํางานร่วมด้านการเกษตรจะรับผิดชอบในการประเมินผลโครงการ 
หรือเสนอโครงการเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงในอนาคตรวมทั้งให้คําแนะนํา 
   2.4 รูปแบบของความร่วมมือ ความร่วมมอืจะอยู่ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนนักวิชาการ
และนักวิจัย การศึกษาและการจัดทําโครงการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการ การวิจัยร่วมด้านการเกษตร รวมถึงการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และทางวิชาการ เป็นต้น 
   2.5 การระงับข้อพิพาท ข้อพิพาทระหว่างคู่ภาคีที่เกิดจากการตีความหรือการดําเนินการ
ตามบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ให้ระงับโดยฉันท์มิตรด้วยการหารือหรือเจรจา 
   2.6 การมีผลบังคับใช้ และการสิ้นสุด : บันทกึความเข้าใจฉบับนี้มีผลบังคบัในวันที่มีการลง
นาม และจะมผีลใช้บังคับนับจากวันที่มีการลงนามเป็นระยะเวลา 5 ปี และหลังจากนั้นจะขยายอายุโดยอัตโนมัติอีก
ครั้งละ 5 ปี แต่อาจสิ้นสุดโดยภาคีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า 3 เดือน 
ก่อนบันทึกความเข้าใจจะสิ้นสุด 
 

แต่งตั้ง 
24. เรื่อง แต่งตั้ง 
  1. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้แทนรัฐบาล  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอดังนี้  
   1. อนุมัติแต่งต้ัง นายกฤษฎา  เป่ียมพงศ์สานต์ เป็นผู้แทนรัฐบาลในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ
ว่าด้วยการค้าและสิ่งแวดล้อม และมีอํานาจในฐานะผูแ้ทนรัฐบาลไทยในการเข้าร่วมประชุมประธานคณะกรรมาธิการ
ว่าด้วยการค้าและสิ่งแวดล้อมของคณะกรรมการว่าด้วยการค้าและสิ่งแวดล้อมขององค์การการค้าโลก (Committee 
on Trade and Environment : CTE) โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวภายหลังจากเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 
ตุลาคม 2555  
   2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศออกหนังสือรับรองผู้แทนรัฐบาลสําหรับการเดินทางไป
ประชุมในฐานะประธานคณะกรรมาธิการว่าด้วยการค้าและสิ่งแวดล้อมขององค์การการค้าโลก ระหว่างวาระการดํารง
ตําแหน่ง  
 
  2. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญใหดํ้ารงตําแหน่งประเภทวชิาการระดบัทรงคณุวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนางศุภลักษณ์ รายยวา นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขา
จักษุวิทยา) กลุม่งานจักษุวิทยา โรงพยาบาลอุดรธานี สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี สํานักงานปลัดกระทรวง 
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ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาจักษุวิทยา) กลุม่ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุ
วิทยา กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 
11 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

3. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนสามญั (กระทรวงการตา่งประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายชาญ จุลมนต์  อัครราชทูต  (นักบรหิารการทูต ระดับต้น) 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงริยาด  ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย  สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารง
ตําแหน่งเอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง)  สถานเอกอัครราชทูต  ณ กรุงอัสตานา  สํานักงาน
ปลัดกระทรวงการตา่งประเทศ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว  ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ    
ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

4. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  (กระทรวง
แรงงาน)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นางปราณิน มุตตาหารัช   ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอ   เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

5. การแต่งตั้งข้าราชการการเมอืง ตําแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายฐานิสร์ เทียนทอง)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายสุชาติ ลายน้ําเงิน ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่ง 
ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  นายฐานิสร์  เทียนทอง) 
ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 
 

6. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
(กระทรวงศึกษาธิการ)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ  ดังนี้  
  1. นายกมล   ศิริบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา  
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  2. นายธวัช  ชลารักษ์ รองเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
  3. นายโรจนะ  กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการสง่เสริมการศึกษาเอกชน สํานักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง 
  4. นายวัชรินทร์ จําปี รองเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย  สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
  ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป 
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7. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
(กระทรวงศึกษาธิการ)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 11 ราย  ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555   เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ
และสับเปลี่ยนหมุนเวียน ตามท่ีกระทรวงศกึษาธิการเสนอ ดังนี้  
  1. นายศุภกร วงศ์ปราชญ ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง 
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
  2. นางศิรพิร  กิจเก้ือกูล  เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง  รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
  3. นายพินิติ รตะนานุกูล  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  4. นางสาวจิรพรรณ  ปณุเกษม  รองเลขาธิการสภาการศึกษา  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  5. นายพิษณุ  ตุลสุข  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
  6. นายกิตติรตัน์ มังคละครี ี ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ดํารงตําแหน่ง  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สํานักงานปลัดกระทรวง 
  7. นางรตันา  ศรีเหรัญ  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  ดํารงตําแหน่ง 
เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานกังานปลัดกระทรวง 
  8. นางสาวจุไรรัตน์ แสงบญุนํา รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง
เลขาธิการสภาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  9. นางสุทธศร ีวงษ์สมาน ผูต้รวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  ดํารงตําแหน่ง รอง
เลขาธิการสภาการศึกษา  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
  10. นายกมล รอดคลา้ย ผู้ตรวจราชการกระทรวง  สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รอง
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   
  11. นางสาวอาภรณ์ แก่นวงศ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง  
รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

8. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  (ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝา่ยการเมือง)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง พลตํารวจเอก  ภาณุพงศ์  สิงหรา ณ อยุธยา  ให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการการเมือง  ตําแหนง่รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี  ร้อยตํารวจเอก เฉลิม 
อยู่บํารุง) ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  
 

9. ให้กรรมการผูช้่วยรัฐมนตรคีงอยู่ปฏิบัติหนา้ที่ต่ออีกหนึง่วาระ และแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วย
รัฐมนตร ี

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติใหก้รรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ และแต่งต้ัง
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอ 

 1. ให้กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ซึ่งครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี คงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ต่ออีกหนึ่ง
วาระ จํานวน 12 ราย ดังนี้ 
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  1) พลตํารวจโท ฉลอง สนใจ       ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงมหาดไทย 
  2) นายสุรชัย เบ้าจรรยา             ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงสาธารณสุข 
  3) นายปรีชา ธนานันท์               ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงยุติธรรม 
  4) นายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์     ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงแรงงาน 
  5) นายวิสา คญัทัพ               ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงแรงงาน 
  6) นางฉวีวรรณ คลังแสง        ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงศึกษาธิการ 

   7) นายมานิตย์ ภาวสุทธ์ิ        ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงวิทยาศาสตร์                               
         และเทคโนโลย ี
   8) นายวิชัย เทยีนถาวร              ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงสาธารณสุข 
   9) นายสมเกียรติ ศรลัมพ์        ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตร ี
   10) นายเอนก หุตังคบดี          ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ  
        และการสื่อสาร 
   11) นายวงศ์ศักด์ิ สวัสด์ิพาณิชย์  ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงมหาดไทย 
   12) นายสมบัติ คุรุพันธ์          ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
ซึ่งรายที่ 1) – รายที่ 7) ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี วันที่ 7 กันยายน 2555 รายที่ 8) ครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง 1 ปี วันที่ 19 กันยายน 2555 รายที่ 9) – รายที่ 10) ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี วันที ่20 กันยายน 
2555 และรายที่ 11) – รายที ่12) ครบวาระการดํารงตําแหน่ง 1 ปี วันที ่4 ตุลาคม 2555 
  2. แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีใหม ่จาํนวน 4 ราย ดังนี้ 1) นายธนะ ดวงรัตน์ 2) นายธานี ย่ีสาร 
3) นายสุวัฒน ์ตันพิพัฒน์ 4) นายดิฐ อัศวพลังพรหม โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ัง
และมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาํกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป 
  

10. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนสามญั ประเภทบรหิารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติย้ายสับเปลี่ยนหมนุเวียนข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง 
จํานวน 7 ราย ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมเสนอ ดังนี้ 
  1. ย้ายนายวิจารณ์ สิมาฉายา เลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. ย้ายนายสันติ บุญประคับ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3. ย้ายนายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมป่าไม ้
  4. ย้ายนายนพพล ศรีสขุ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร 
ระดับสูง) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
  5. ย้ายนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรน้ํา ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี 
(นักบริหาร ระดับสูง) กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่แวดล้อม 
  6. ย้ายนายนิทศัน์ ภู่วัฒนกุล อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรธรณี ให้ดํารงตําแหน่ง
อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรน้ํา 
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  7. ย้ายนายปราณีต ร้อยบาง อธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรน้ําบาดาล ให้ดํารง
ตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมทรัพยากรธรณี 
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

11. การแต่งตั้งข้าราชการ  (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายอํานวย ทองสถิตย์ ผูต้รวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน  ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง)           
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

12. การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติเลื่อนและแต่งต้ังข้าราชการในสังกัดกระทรวงพลังงาน จํานวน 2 ราย  
ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้  
  1) นายชวลิต  พิชาลัย  รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน  
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง   (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง)  สํานกังานปลัดกระทรวง กระทรวง
พลังงาน  
  2) นางพูนทรพัย์ สกุณี  รองอธิบดี  (นักบริหาร ระดับต้น)  กรมธุรกิจพลงังาน กระทรวงพลังงาน  
ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง)  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวง
พลังงาน  
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

13. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสงู  
(กระทรวงสาธารณสขุ)     

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  ดังนี้  
  1. นายทรงยศ ชัยชนะ  สาธารณสุขนิเทศก ์(นายแพทย์)  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ  
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเภทบริหารระดับสูง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
  2. นายอํานวย  กาจีนะ  นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)  ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ   
กลุ่มที่ปรึกษาระดับกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง 
ประเภทบริหาร ระดับสูง  สาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
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