
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/2466208193169          วันท่ี   13   มีนาคม   2556 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  12  มีนาคม  2556 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่  12  มีนาคม  2556  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี 

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
  วาระที่ 2 เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยขั้นสดุท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย
น้ําตาลทรายขัน้สุดทา้ยฤดูการผลิตปี 2554 /2555 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทน 
การผลิตและจาํหน่ายนํ้าตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2554/2555 ตามมติคณะกรรมการอ้อยและ 
นํ้าตาลทราย ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2556 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวง
อุตสาหกรรมรบัความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย    
  ทั้งน้ี  มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการนําผลการศึกษาวิจัยแนวทางการปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายของไทย  ซึ่งสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  ได้
ดําเนินการศึกษาเสร็จเรียบรอ้ยแล้วมาพิจารณาประกอบการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อย 
และน้ําตาลทรายทั้งระบบให้เหมาะสมโดยให้เชิญ  รฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตร ี(นายวราเทพ รัตนากร) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร) 
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเข้าร่วมการพิจารณาด้วย แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

วาระที่ 4 เรื่อง ขออนุมัติวงเงินค่าเบี้ยประกันวินาศภัยสต๊อกยางโครงการพัฒนาศกัยภาพ 
สถาบนัเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบปรมาณ 2555  
งบกลาง  รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้ 
เบิกเหลื่อมปีแล้ว  ภายในกรอบวงเงิน 100,000,000 บาท เพ่ือเป็นค่าประกันวินาศภัยสต๊อกยางที่จัดเก็บ 
ตามโกดังต่าง ๆ ในส่วนที่จัดซื้อเพ่ิมเติมตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
18 กันยายน 2555 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ ทั้งน้ี   ให้องค์การสวนยางทําความตกลงใน
รายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามค่าใช้จ่ายเบ้ียประกันวินาศภัยที่เกิดขึ้นจริงต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

วาระที่ 5 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด 
สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์แนวทาง และมาตรการแก้ไขปัญหา 

ไข่ไก่ล้นตลาดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ซึ่งเป็นภารกิจและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย 
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พัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ ในการกํากับดูแลและพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ทั้งระบบ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2549 ตามมติคณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) 
เป็นประธานกรรมการ ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2556 เมือ่วันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  
  ทั้งน้ี  มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์รับไปบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากไข่ไก่ในรูปแบบต่าง ๆ  ให้มาก
ย่ิงขึ้น รวมท้ังให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับคุณประโยชน์ของไข่ไก่ให้ถูกต้องด้วย 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 

วาระที่ 6 เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริต 
เชิงนโยบาย : มาตรการท่ี 3 มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของ
คณะรัฐมนตร ี

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ 
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 5 (ฝ่ายสังคม) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธาน 
กรรมการพิจารณาเรื่องการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย : 
มาตรการท่ี 3 มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ในคราว 
ประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 ดังน้ี 
  1. การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตร ีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่เก่ียวข้อง และ
คณะกรรมการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญทีม่ีอํานาจในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองให้เป็นดุลยพินิจของคณะรัฐมนตร ี
  2. ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับผิดชอบในการช้ีแจงทําความเข้าใจกับประชาชน ในประเด็นที่
เป็นปัญหาของสังคม ทั้งน้ี หากมีความจําเป็นอาจจัดต้ังกลไกพิเศษเป็นรายกรณี 
  3. ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
และปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 อย่างจริงจัง 
  4. เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของสํานักงาน ก.พ.ร. ในการแก้ไขปัญหาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ของหน่วยงานของรัฐ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

ด้านต่างประเทศ 
วาระที่ 12 เรือ่ง ขอความเห็นชอบร่างบนัทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร 

ไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการทาํเกษตร
แบบมีสัญญาภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)  

สาระสาํคญั  คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 
เสนอดังน้ี  
   1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการทําเกษตรแบบมีสัญญาภายใต้
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong 
Economic Cooperation Strategy: ACMECS)  
   2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามใน 
ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ข้างต้น  
 

/3. หากมี... 
 



 3
  
   3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคญัหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
  ทั้งน้ี  การดําเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจน้ีจะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนหลกัเกณฑ์
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 [เรื่องแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสญัญากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
(Contract farming)  ภายใต้ ACMECS ประจําปี 2556] และให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องรับความเห็นของกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การประกาศใช้อย่างทั่วถึงไป
พิจารณาดําเนินการในส่วนทีเ่ก่ียวข้องต่อไปด้วย  
   สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีดังน้ี  
   1) วัตถุประสงค์  เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการของไทยในการนําเข้าสินค้าเกษตร
เป้าหมายซึ่งประเทศไทยผลติไม่เพียงพอและมีนโยบายส่งเสริมให้ไปปลกูในประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ไทยมีความ 
มั่นคงในเร่ืองผลิตผลทางการเกษตรซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการให้สิทธิพิเศษทาง
ภาษีศุลกากรจะเป็นไปตามความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) 
ซึ่งไทยมีพันธกรณีไว้แล้วภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) โดยทั้งสองประเทศ
ยังสามารถคงสิทธิในการใช้มาตรการภายใน  
   2) เน้ือหา ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ (1) การตลาดหรือประเด็น
เก่ียวกับการนําเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่ทั้งสองประเทศกําหนด (2) กลไกการประสานงาน (3) การอํานวย
ความสะดวก (4) ความร่วมมอืทางวิชาการ (5) การระงับข้อพิพาทอย่างฉันมิตร (6) การมีผลบังคับใช้และยกเลิก
บันทึกความเข้าใจฯ  
  3) การดําเนินการ ในการดําเนินการแต่ละปีคณะกรรมการจัดทําแผนการลงทุนเกษตรแบบมี
สัญญากับประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องและกรมการค้า
ต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เป็นฝ่ายเลขานุการจะจัดทําแผนการลงทุนซึ่งจะกาํหนดชนิดพืชเป้าหมาย 
พ้ืนที่ และผู้ประกอบการ นอกจากน้ีร่างบันทึกความเข้าใจฯ ได้กําหนดให้ทั้งสองฝ่ายต้ังคณะกรรมการร่วมทวิภาคี 
(Joint Bilateral Working Committee) เพ่ือเป็นกลไกประสานงานและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดย พณ. 
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานประสานงานของไทยในคณะกรรมการดังกล่าว   
   4) สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะอํานวยความสะดวกแก่ภาคเอกชน 
ที่ร่วมโครงการ เช่น การให้ขอ้มูล การจัดหาที่ดิน รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในการนําผลผลิตจาก สปป.ลาว
เข้าประเทศไทย และประเด็นสําคัญคือ สปป.ลาวจะให้สิทธิพิเศษทางภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แก่
ผู้ประกอบการที่ลงทุนภายใต้โครงการน้ีในการนําเข้าวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องจักร ปุ๋ย และเมล็ดพันธ์ุพืช  
   5) การระงับขอ้พิพาท ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ไม่มีข้อบทให้ระงับข้อพิพาทด้วยการบังคับทาง
กฎหมายแต่กําหนดให้ใช้วิธีการปรึกษาหารือในคณะกรรมการร่วมทวิภาคี 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านแต่งต้ัง 
วาระที่ 13 เรือ่งแต่งต้ัง 
หัวข้อที่ 10 แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จํานวน 2 คน ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
ดังน้ี  

 

/1. นายเฉลิม... 
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ด้าน วาระ เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เร่ืองที่

เศรษฐกิจ-สังคม 2 การกําหนดราคาอ้อยข้ันสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายนํ้าตาลทราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้ันสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2554 /2555

4 ขออนุมัติวงเงินค่าเบ้ียประกันวินาศภัยสต๊อกยางโครงการพัฒนาศักยภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถาบันเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง

5 มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6 การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย : กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

มาตรการท่ี 3 มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของ โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ของคณะรัฐมนตรี และสํานักบริหารกลาง

ต่างประเทศ 12 ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยร่วมมือในการ

ส่งเสริมการทําเกษตรแบบมีสัญญาภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

อิรวดี - เจ้าพระยา - แม่โขง (ACMECS) 

แต่งต้ัง 13 หัวข้อท่ี 10 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒในคณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2556



http://www.thaigov.go.th                                                                   วันที่ 12 มีนาคม 2556          
                                                                                                                                             
  วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากน้ัน นายทศพร เสรีรักษ ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์            
หิมะทองคํา  นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าว ผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคญัได้ดังน้ี 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
  1.  เรื่อง  รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี 2556 ไตรมาส 1  
    (ตุลาคม-ธันวาคม 2555)  
  2.  เรื่อง  การกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย 
    นํ้าตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2554 /2555 
  3.  เรื่อง  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
    ผู้อํานวยการองค์การมหาชน  
  4.  เรื่อง  ขออนุมัติวงเงินค่าเบ้ียประกันวินาศภัยสต๊อกยางโครงการพัฒนาศักยภาพสถาบัน
    เกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง 
  5.  เรื่อง  มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด 
  6.  เรื่อง  การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย : 
    มาตรการที่ 3 มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของ
    คณะรัฐมนตร ี
  7.  เรื่อง  การปรับปรุงแผนบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ  2556 ครัง้ที่ 1 
  8.   เรื่อง   สรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี 2555 
  9.  เรื่อง   การควบคุมและป้องกันการระบาดใหญ่ของไข้เลือดออก ปี 2556 
 

ต่างประเทศ 
 
  10.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ            
    ในการจัดทําคลังข้อมูลทางการค้าระดับประเทศและคลังข้อมูลทางการค้าของ 
    อาเซียน (NTR/ATR) ของไทย 
  11.  เรื่อง  ร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม  
  12.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
    รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือในการ 
    ส่งเสริมการทําเกษตรแบบมีสญัญาภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
    อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)  
 

แต่งต้ัง 
  13.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  รัฐบาลสาธารณรัฐเปรูเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
 2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
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 3.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
 4.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 
  ฝ่ายข้าราชการประจํา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับทรงคุณวุฒิ)  
  (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 5.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันสง่เสริมการสอน 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมเติม  

6. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ ในคณะกรรมการ 
  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แทนตําแหน่งที่ว่าง  

7. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์   
8. แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  
9. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
10.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑ์เกษตร
 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
11.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
12. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
 (กระทรวงพาณิชย์)  

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

 
เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 

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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เศรษฐกิจ – สงัคม 
1. เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี 2556 ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธนัวาคม 2555)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี 2556 ไตรมาส 1 
(ตุลาคม-ธันวาคม 2555) และเห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานัก
นายกรัฐมนตร ี(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) เสนอ ดังน้ี  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  รัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตร ี(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) ได้รายงานผลการเบิกจ่าย
ลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปี 2556 ในช่วงไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2555) ตามข้อมูลที่รฐัวิสาหกิจรายงานและ
ได้นําเสนอคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติทราบเม่ือวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 สรุปสาระสําคญั 
ดังน้ี  
  ผลการเบิกจ่ายลงทนุประจําปี 2556 ไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2555) จากการประมวลผล
การดําเนินงานในไตรมาสแรก (ตุลาคม-ธันวาคม 2555) ของรัฐวิสาหกิจ จํานวน 36 แห่ง (ใช้รอบปีบัญชีงบประมาณ) 
ปรากฏว่ารัฐวิสาหกิจในภาพรวมสามารถเบิกจ่ายลงทุนสะสมถึงเดือนธันวาคม 2555 ได้จํานวน 13,719 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 53.2 ของเป้าหมาย (จํานวน 25,772 ล้านบาท) ซึ่งตํ่ากว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่เบิกจ่ายลงทุนได้ร้อย
ละ 69 เน่ืองจากปัญหาอุทกภัยปลายปี 2554 การปรับแผนการดําเนินงานให้สอดคลอ้งกับสถานการณ์ปัจจุบัน การ
ชะลอการลงทุนบางส่วนเพ่ือรอความชัดเจนด้านนโยบาย 
  ทั้งน้ี จากการประมวลผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจในไตรมาสแรกเปรียบเทยีบกับเป้าหมาย
การเบิกจ่ายลงทุนของไตรมาสพบว่า รัฐวิสาหกิจในภาพรวมมีวงเงินเบิกจ่ายลงทุนตํ่ากว่าเป้าหมาย จํานวน 12,053 
ล้านบาท โดยมีรัฐวิสาหกิจทีม่ีวงเงินเบิกจ่ายลงทุนตํ่ากว่าเป้าหมายที่สําคัญใน 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) การรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 2) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 3) โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง 4) การทางพิเศษแห่ง
ประเทศไทย 5) สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
  มาตรการเร่งรดัการเบิกจ่ายลงทนุ  
  จากผลการเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2555 ที่สามารถ
เบิกจ่ายลงทุนได้เพียงร้อยละ 53.2 ซึ่งตํ่ากว่าเป้าหมายมาก ดังน้ัน เพ่ือให้การเบิกจ่ายลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเบิกจ่ายลงทุนได้ตามเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติ จึงกําหนดมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่าย
ลงทุน ดังน้ี  
  1. ให้รฐัวิสาหกิจจัดทําแผนหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาในกรณีที่การดําเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านความเห็นชอบจากกระทรวงเจ้าสังกัด และจัดส่งใหส้ํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือประกอบการรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานและการเบิกจ่ายลงทุน
ต่อคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555  
   2. ให้หน่วยงานในระดับกระทรวง คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจและผู้บรหิารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ 
กําหนดให้มีมาตรการในการกํากับ ดูแลให้รฐัวิสาหกิจดําเนินการและเบิกจ่ายลงทุนให้เป็นไปตามแผนการดําเนินงานที่
กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด  
 
2. เรื่อง การกําหนดราคาอ้อยขั้นสดุท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหนา่ยน้ําตาลทรายข้ันสดุท้าย                 
ฤดูการผลิตปี 2554 /2555 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่าย
นํ้าตาลทรายขั้นสุดท้ายฤดูการผลิตปี 2554/2555 ตามมติคณะกรรมการอ้อยและนํ้าตาลทราย ครั้งที่ 1/2556 เมื่อ
วันที่ 31 มกราคม 2556 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของ
กระทรวงการคลงั กระทรวงพลังงาน และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย    
  ทั้งน้ี  มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการนําผลการศึกษาวิจัยแนวทางการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและนํ้าตาลทรายของไทย  ซึ่งสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  ได้ดําเนินการศึกษา
เสร็จเรียบร้อยแล้วมาพิจารณาประกอบการดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทราย  
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ทั้งระบบให้เหมาะสมโดยให้เชิญ  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร) และหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องเข้าร่วมการพิจารณาด้วย แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป  
 
3. เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงนิเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของผู้อํานวยการ 
องค์การมหาชน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอดังน้ี  
  1. รับทราบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของ
ผู้อํานวยการองค์การมหาชน ตามท่ี ก.พ.ร. ให้ความเห็นชอบในหลักการ  
   2. แต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือศึกษาทบทวนความเหมาะสมของค่าตอบแทนของผู้บริหาร
และบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งหมด โดยให้เพ่ิมเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นกรรมการด้วย  
ทั้งน้ี องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ตามท่ี ก.พ.ร. เสนอมีดังน้ี  
  องค์ประกอบ รองนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นรองประธาน กรรมการ
ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาครัฐและภาคเอกชนที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านบริหารรัฐกิจ 
ด้านบริหารธุรกิจ หรือด้านเงินเดือน และค่าตอบแทน จํานวน 6 คน ตามท่ีนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง และผู้แทนจาก
หน่วยงานกลาง ได้แก่ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการ ก .พ .ร .  โดยมี เลขาธิการ ก .พ .  เ ป็นกรรมการและเลขานุการ                
อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
  อํานาจหน้าที่  
  1) ศึกษาและวิเคราะห์เปรียบเทียบเก่ียวกับอัตราค่าตอบแทนของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม 
เพ่ือให้อัตราค่าตอบแทนมีความเสมอภาค เป็นธรรมและเหมาะสม ไม่เหลื่อมล้ํา เทียบเท่ามาตรฐานการครองชีพ และ
ให้สอดคล้องกับระบบการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม่  
   2) จัดทําข้อเสนอการปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนข้ันสูงและขั้นตํ่าของผู้บริหารและบุคลากรของ
หน่วยงานภาครัฐในภาพรวมที่เป็นมาตรฐานกลางหรือบัญชีกลางต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือใช้เป็นมาตรฐานประกอบการ
พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐและเพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐนําไปจัดทํา
เป็นบัญชีค่าตอบแทนของตนเอง  
  3) ศึกษาวิเคราะห์อัตราค่าตอบแทนของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวมทั้งระบบในเชิงเปรียบเทียบกับ
ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและภาคเอกชนรวมท้ังรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะทุกสิ้นปีงบประมาณ
หรือระยะเวลาอ่ืนตามที่เห็นสมควร   
   4) อํานาจหน้าที่ตามข้อ 1) ข้อ 2) และข้อ 3) ให้ครอบคลุม ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนกลาง 
ส่วนราชการในราชการบริหารส่วนภูมิภาค องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ หน่วยงานอ่ืนของรัฐในสังกัดฝ่ายบริหาร หน่วยงานอ่ืนของรัฐในสังกัดฝ่ายนิติบัญญัติ หน่วยงานอ่ืนของ
รัฐในสังกัดฝ่ายตุลาการ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญในกํากับของรัฐ  
  5) เรียกบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ รวมท้ังภาคเอกชนมาชี้แจงแสดงความคิดเห็นหรือให้ข้อมูล
หรือส่งเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณา  
   6) อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี  
 
4. เรื่อง ขออนุมัติวงเงินคา่เบี้ยประกันวินาศภัยสต๊อกยางโครงการพฒันาศักยภาพสถาบนัเกษตรกรเพ่ือรักษา
เสถียรภาพราคายาง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบปรมาณ 2555 งบกลาง  รายการเงินสํารอง
จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้กันเงินไว้เบิกเหล่ือมปีแล้ว  ภายในกรอบวงเงิน 
100,000,000 บาท เพ่ือเป็นค่าประกันวินาศภัยสต๊อกยางท่ีจัดเก็บตามโกดังต่าง ๆ ในส่วนที่จัดซื้อเพ่ิมเติมตามวงเงิน
ที่ได้รับอนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ                
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ทั้งน้ี   ให้องค์การสวนยางทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามค่าใช้จ่ายเบ้ียประกันวินาศภัย                 
ที่เกิดขึ้นจริงต่อไป 
 
5. เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบสถานการณ์แนวทาง และมาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาดของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ซึ่งเป็นภารกิจและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และ
ผลิตภัณฑ์ ในการกํากับดูแลและพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ทั้งระบบ รวมทั้งแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ พ.ศ. 2549 ตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตร ีคณะที่ 3 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556  
  ทั้งน้ี  มอบหมายให้คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์รับไปบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้อง เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ประโยชน์จากไข่ไก่ในรูปแบบต่าง ๆ  ให้มากย่ิงขึ้น 
รวมทั้งให้มีการสร้างความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับคุณประโยชน์ของไข่ไก่ให้ถูกต้องด้วย 
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  สถานการณ์ไข่ล้นตลาด  
  คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ได้มีการประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 29 
ตุลาคม 2555 ซึ่งที่ประชุมมอบหมายให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายทฤษดี ชาวสวนเจริญ) เป็นประธานการประชุมเพ่ือ
ติดตามสถานการณ์ไก่ไข่ปี 2555 มีผู้ประกอบการผลิตไก่ไข่ทั้งหมด 21 ราย เสนอแผนการผลิต โดยจะนําเข้าปู่-ย่า
พันธ์ุไก่ไข่ (G.P.) จํานวน 5,200 ตัว และพ่อ-แม่พันธ์ุไก่ไข่ (P.S.) จํานวน 712,372 ตัว ช่วงเดือนมกราคม – 24 
ตุลาคม 2555 นําเข้าพ่อ-แม่พันธ์ุไก่ไข่ (P.S.) มาแล้วทั้งหมด 431,711 ตัว สําหรับปริมาณผลผลิตปี 2555 คาดการณ์
ว่าจะมีแม่ไก่ยืนกรงที่สามารถให้ผลผลิตไข่ไก่ทั้งปี จํานวน 54 ล้านตัว ผลผลิตไข่ไก่ทั้งหมด 14,866 ล้านฟอง/ปี หรอื
เฉลี่ย 40 ล้านฟอง/วัน ปัจจุบัน (กันยายน 2555) ผลผลิตไข่ไก่เฉลี่ย 36.50 ล้านฟอง/วัน ปริมาณการบริโภคไข่ไก่ของ
คนไทยเฉล่ีย 32 ล้านฟอง/วัน ทําให้มผีลผลิตไข่ไก่ล้นตลาดประมาณ 4-5 ล้านฟอง/วัน 
  แนวทางและมาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด 
  1 ด้านปริมาณ เพ่ือลดผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกิน ขอสนับสนุนเงินจ่ายขาดจากกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกรชดเชยและจูงใจให้แก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการรักษาเสถียรภาพราคาไก่ไข่ ดังน้ี 
   1.1 ปลดไก่ไข่ให้เร็วขึ้นที่อายุไม่เกิน 65 สัปดาห์ มีเง่ือนไขต้องไม่นําไก่ไข่เข้าเลี้ยงภายใน 3 
เดือน หลังจากปลดไก่ไข่ เป้าหมายดําเนินการ 2.58 ล้านตัว ภายใน 3 เดือน โดยจ่ายเงินชดเชยตัวละ 10 บาท เป็น
เงิน 25.80 ล้านบาท 
   1.2. รวบรวมไข่ไก่ออกจากระบบ เป้าหมายจํานวน 195 ล้านฟอง ภายใน 6 เดือน โดย
จ่ายเงินชดเชยการดําเนินงานฟองละ 50 สตางค์ เป็นเงิน 98 ล้านบาท 
   1.3 รณรงค์การบริโภคไข่ไก่ โดยกลุ่มสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสมาคม
ผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ดําเนินการในพ้ืนที่แหล่งผลติที่สําคัญเป็นเงิน 8 ล้านบาท 
  2 ด้านนโยบาย เพ่ือบริหารจัดการระบบการผลิตไก่ไข่ใหส้อดคล้องกับความต้องการบริโภค โดย
คณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์บริหารจัดการไก่ไข่พันธ์ุให้มีปริมาณที่เหมาะสม สําหรับการรณรงค์
บริโภคไข่ไก่ ให้หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องช่วยดําเนินการและให ้สสส. ประชาสัมพันธ์คุณประโยชน์ของไข่ไก่ให้
เกิดผลในวงกว้าง 
  จากปัญหาผลผลิตไข่ไก่ขยายตัวเพ่ิมขึ้น และมีแนวโน้มจะล้นตลาดเน่ืองจากไม่มีการจํากัดปริมาณ
การนําเข้าพันธ์ุไก่ไข่ จึงต้องหาตลาดรองรับผลผลิตไข่ไก่ส่วนเกิน ทั้งด้านการเพ่ิมปริมาณบริโภคภายในประเทศและ
ขยายตลาดส่งออก รวมถึงการบริหารจัดการระบบผลิตและการค้าไข่ไก่ให้เกิดความสมดุล และเป็นธรรมต่อผู้ผลิตและ
ผู้บริโภค 
 
6. เรื่อง การดําเนนิการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการท่ี 3 
มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตร ี
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 5  
(ฝ่ายสังคม) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานกรรมการพิจารณาเรื่องการ 
ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการท่ี 3 มาตรการเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันพฤหัสบดีที่  
21 กุมภาพันธ์ 2556 ดังน้ี 
  1. การจัดประชุมร่วมระหว่างคณะรัฐมนตร ีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่เก่ียวข้อง และ
คณะกรรมการขององค์กรตามรัฐธรรมนูญทีม่ีอํานาจในการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองให้เป็นดุลยพินิจของคณะรัฐมนตรี 
  2. ให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องรับผิดชอบในการช้ีแจงทําความเข้าใจกับประชาชน ในประเด็นที่เป็น
ปัญหาของสังคม ทั้งน้ี หากมคีวามจําเป็นอาจจัดต้ังกลไกพิเศษเป็นรายกรณี 
  3. ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  
และปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 อย่างจริงจัง 
  4. เห็นชอบกับข้อเสนอแนะของสํานักงาน ก.พ.ร. ในการแก้ไขปัญหาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
ของหน่วยงานของรัฐ 
 
7. เรื่อง การปรับปรุงแผนบริหารหนีส้าธารณะ ประจําปงีบประมาณ  2556 ครัง้ที่ 1 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  คณะที่ 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ)  ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556  ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี                     
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการฯ เสนอดังน้ี  

1. อนุมัติการปรับปรุงแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556 ครั้งที ่1 จาก 
เดิม 1,920,133.15 ล้านบาท   เป็น 1,948,211.82 ล้านบาท  เพ่ือให้กระทรวงการคลังสามารถกู้เงินเพ่ือบริหาร
โครงการตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติไว้แล้ว  

2. รับทราบการปรับปรุงแผนบรหิารหน้ีของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้ 
กรอบแผนฯ ประจําปีงบประมาณ 2556 ครั้งที่ 1 ที่มีวงเงินปรับลดลง 6,181.71 ล้านบาท จากเดิม 127,885.21    
ล้านบาท เป็น 121,703.50 ลา้นบาท  

3. อนุมัติการกู้เงินของรัฐบาลเพ่ือการก่อหน้ีใหม่และการปรบัโครงสร้างหน้ี และการค้ําประกัน 
เงินกู้ให้กับรัฐวิสาหกิจภายใต้กรอบวงเงินของแผนการบริหารหน้ีสาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556 ปรับปรุง    
ครั้งที่ 1 

4. อนุมัติให้กระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เง่ือนไข  และรายละเอียด 
ต่าง ๆ ของการกู้เงินและการค้ําประกันในแต่ละคร้ังได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น ภายใต้แผนการบริหารหน้ี
สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556 แต่หากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการกู้เงินได้เอง ก็ให้สามารถดําเนินการได้
ตามความเหมาะสมและจําเป็นของรัฐวิสาหกิจน้ัน ๆ   
 
8.  เรื่อง  สรปุรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี 2555 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบสรุปรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาสสี่ และภาพรวมปี 2555 ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอดังน้ี  
   1. การจ้างงาน และรายได้ 

   1.1 สถานการณ์ทั่วไปของการจ้างงานและรายได้: ในไตรมาส 4/2555 การจ้างงาน
เพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.7 ผู้มีงานทาํ 39.6 ล้านคน โดยการจ้างงานภาคเกษตรขยายตัวร้อยละ 3.0 และอัตราการว่างงานอยู่
ในระดับตํ่าร้อยละ 0.48 โดยมีจํานวน 190,245 คน ลดลงจากอัตราร้อยละ 0.63 ในช่วงเดียวกันปีที่แล้ว ตลอดทั้งปี 
2555 อัตราการว่างงานเฉล่ียเท่ากับร้อยละ 0.66 มีการจ้างงานเพ่ิมขึ้นร้อยละ 1.2 ตลาดแรงงานในภาพรวมอยู่ใน
ภาวะตึงตัวในกลุ่มแรงงานก่ึงทักษะหรือการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ แต่มีการผลิตกําลังแรงงานส่วนเกินใน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงและปริญญาตรี ค่าจ้างแรงงานภาคเอกชนตลอดปีเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 16.8 และ
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ค่าจ้างแรงงานแท้จริงเฉล่ียเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.4 ส่วนหน่ึงเน่ืองจากการปรับค่าจ้างขั้นตํ่าต้ังแต่เดือนเมษายน ขณะ     
ที่ผลิตภาพแรงงานตลอดปี 2555 เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5.2 ช้ากว่าการเพ่ิมขึ้นของรายได้แท้จริง 

   1.2 ประเด็นทีต้่องเร่งขับเคลื่อนกําลังคนเพื่อรองรับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์
ชาติ และการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในช่วงปี 2556–2557 ได้แก่ (1) การเตรียมความพร้อมกําลังคนทั้งในด้าน
ปริมาณและคณุภาพ รวมถึงการแก้ไข/ปรับปรุงกฎระเบียบให้สอดคล้องกับประเทศอ่ืนๆ ในภูมิภาคอาเซียนและ
ครอบคลุมแรงงานทุกกลุ่ม ซึง่ในระยะสั้นต้องเร่งแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้าง
แรงงานในระยะยาว ทั้งในด้านการศึกษา ทกัษะแรงงาน การเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน การเพ่ิมสัดส่วนแรงงานในระบบ 
(2) การมีกลไกที่จะดูแลผูท้ี่จะได้รับผลกระทบกลุ่มอ่ืน เช่น ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้รับผลกระทบจากต้นทุน 
ที่เพ่ิมขึ้น แรงงานภาคเกษตรและผู้ประกอบการอิสระที่จะได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าที่เพ่ิมขึ้น 
   2. ด้านการศึกษา : การฟ้ืนฟูยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยในเวทีโลกต้องเร่งขับเคลื่อนอย่างเต็มที่ 
เน่ืองด้วยการศึกษาไทยถูกจัดอันดับอยู่ในตําแหน่งท้าย ๆ ของเวทีโลก อาทิ การประเมินผลสมัฤทธ์ิวิชาคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติของนักเรียนช้ัน ม.2 พ.ศ.2554 ตํ่ากว่าในปี พ.ศ. 2550 โดยมผีลคะแนนเฉลี่ยวิชา
คณิตศาสตร์ 427 คะแนน อยู่ในอันดับ 28 และวิชาวิทยาศาสตร์ 851 คะแนน อยู่ในอันดับ 25 ขณะที่อันดับ
สถาบันอุดมศึกษาไทยยังเป็นรองประเทศในภูมิภาคเอเชีย แต่ดีกว่าประเทศอาเซียนอ่ืน ๆ เป็นรองแค่ประเทศสิงคโปร์  
   3. ด้านสขุภาพ : การเจ็บปว่ยด้วยโรคเฝา้ระวังและโรคไม่ติดต่อเรื้อรงัโดยรวมยังเพิ่มขึ้น การ
เจ็บป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพ่ิมขึ้นร้อยละ 57.5 พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่าในไตรมาส 4/2554 เกือบ 3 เท่าตัว 
ภาพรวมในปี 2555 ผู้ป่วยด้วยโรคเฝ้าระวังเพ่ิมขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 16.8 โรคที่พบมากและมีอาการของโรค
รุนแรงขึ้น ได้แก่ โรคปอดอักเสบ ไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก และโรคมือ เท้า ปากในส่วนการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรังยังมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นร้อยละ 11.2 จากปี 2554 โดยพบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตมากที่สุด  
   4. ด้านพฤติกรรมและความเป็นอยู่ของคนในสงัคมไทย มีประเด็นเฝ้าระวังหลายด้าน ได้แก่ 
    4.1 พ่อแม่และเพื่อนมีอิทธพิลต่อการเร่ิมด่ืมแอลกอฮอล์และสูบบุหรีข่องเด็กและ
เยาวชน ผลการสํารวจสถานการณ์การบริโภคเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ในครอบครัวไทยกลุ่มชานเมืองในกลุ่มเด็ก ป. 2-6 
พบว่า เด็กร้อยละ 55 เริ่มหัดด่ืมและรู้จักเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เป็นครั้งแรกตอน ป.2 และพบพ่อแม่มอิีทธิพลหรือหยิบ
ย่ืนเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ให้กับเด็กมากที่สุด เช่นเดียวกับพฤติกรรมการสบูบุหรี่ จากผลการสํารวจปัจจัยที่สัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้นของนักเรียนชายช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นพบว่า มีอัตราการสูบบุหรี่ร้อยละ 38.76 
ร้อยละ 62.60 เริ่มสูบบุหรี่ตอนอายุ 9-12 ปี ทั้งน้ี กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 59.76 มผีู้ปกครองสูบบุหรี่ และร้อยละ 45.86 
มีเพ่ือนสนิทสบูบุหรี่  

   4.2 สภาพครอบครัวมีความใกล้ชิดกันนอ้ยลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทําให้
เด็กสามารถเขา้ถึงสื่อที่มีเนื้อหาทางเพศท่ีไม่เหมาะสมได้ง่ายขึน้ รวมทัง้การเข้าถึงแหล่งความรู้เก่ียวกับอนามัยการ
เจริญพันธ์ุยังมีน้อย ส่งผลให้เด็กมีพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงมากขึ้น ทั้งอายุเฉลี่ยในการมเีพศสัมพันธ์น้อยลง และการ
ต้ังครรภ์ที่ไม่พร้อม ซึ่งจะนําไปสู่การเป็นแมวั่ยใส ทําแท้ง และการทอดทิง้เด็กทารกเพ่ิมขึ้น ผลการเฝ้าระวังพฤติกรรม
ที่สัมพันธ์กับการติดเช้ือ HIV ในประชากรกลุ่มนักเรียน พบเด็กไทยมีเพศสัมพันธ์เร็วขึ้น ในปี 2554 เด็กเริ่มมี
เพศสัมพันธ์ครั้งแรกตอนอายุเฉลี่ย 12 ปีและส่วนใหญ่เป็นความสมัครใจ แต่กว่าร้อยละ 50 ไม่มีการป้องกัน อีกทั้ง   
ยังพบว่าการต้ังครรภ์ของวัยรุ่นไทยในปี 2554 มีแม่อายุตํ่ากว่า 20 ปี จํานวน 114,001 คน หรือร้อยละ 14.32 ของ
แม่ทุกอายุ มีแม่อายุน้อยที่สุด 8 ปี ในขณะที่พ่ออายุน้อยที่สุด 10 ปี 
    4.3 ครัวเรือนเสี่ยงเป็นหนี้ซํ้าซ้อน และเป็นหนี้มากกว่าออม ครัวเรือนมีการก่อหน้ีเพ่ิมขึ้น
ต่อเน่ือง โดยยอดคงค้างสินเช่ือเพ่ือการอุปโภคบุคคลมีมูลค่า 2,914,288 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 21.6 เป็นการ
เพ่ิมขึ้นมากในสินเช่ือซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ และสินเช่ือเพ่ือบริโภคส่วนบุคคลอ่ืนร้อยละ 33.9 และ 29.4 
ตามลําดับ ขณะที่การผิดนัดชําระหน้ียังอยู่ในระดับสูง เห็นได้จากการผิดนัดชําระหน้ีเกิน 3 เดือนของสินเช่ือภายใต้
การกํากับ และสินเช่ือบัตรเครดิตเพ่ิมขึ้นร้อยละ 28.1 และ 3.2 ตามลาํดับ หน้ีที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) จากสินเช่ือ
เพ่ือการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลเพ่ิมขึ้นร้อยละ 20.5 จากข้อมูลปี 2554 พบว่า ครัวเรือนมีการออมตํ่าเพียงร้อยละ 
5.3 ของ GDP และจากข้อมูลการสํารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือนในปี 2554 พบว่ามีครวัเรือน                 
9.09 ล้านครัวเรือน หรือร้อยละ 45 ของครัวเรือนทั่วประเทศ ที่ไม่มีความสามารถในการออม 
   5. ด้านความม่ันคงทางสังคม: มีประเด็นเฝ้าระวัง ได้แก่ 
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   5.1 คดีอาญารวมเพิ่มสงูทุกประเภท โดยคดียาเสพติดมีสัดส่วนมากสุดร้อยละ 83.9               
รับแจ้ง 100,401 คดี เพ่ิมขึ้นจากไตรมาส 4/2554 ร้อยละ 17.1 และ 12.3 ทั้งปี 2555 คดียาเสพติดเพ่ิมขึ้นร้อยละ 
5.4 อีกทั้งยังพบว่าเด็กและเยาวชนยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของการค้ายาเสพติด โดยนักค้ายาเสพติดกระจาย                 
ยาเสพติดลงในพ้ืนที่ชุมชน จากข้อมูลในระบบติดตามและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ในปี 2555 กลุ่มผู้เข้ารับการ
บําบัดรักษามากสุดร้อยละ 35.5 อยู่ในช่วงอายุ 18-24 ปี และกลุ่มอายุ 12-17 ปีถูกส่งเข้ารับการบําบัดรักษาเพ่ิมขึ้น
ร้อยละ 68.3 จากในปี 2554 สาเหตุอันดับแรกมาจากการทดลองร้อยละ 46.1  

   5.2 การคุ้มครองทางสังคมมีความครอบคลุมมากขึ้น หากยังมีปัญหาความลักลัน่และไม่
เป็นธรรม การประกันสังคมครอบคลุมแรงงานเพ่ิมขึ้นเป็น 11.7 ล้านคนในปี 2555 หรอืร้อยละ 29.7 ของกําลัง
แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบเพ่ิมกว่า 7 แสนคน แต่มีปัญหาลักลั่นในการจ่ายเงินชดเชยกรณีชราภาพ           
600 บาท ให้ผูป้ระกันตนกว่า 1 แสนคน ใกล้เคียงกับเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ การขยายความครอบคลุมหลักประกัน              
ด้านสุขภาพร้อยละ 99.9 ของประชากรผู้มีสิทธิ ขณะทีม่กีารบูรณาการ 3 กองทุนหลกัประกันสุขภาพเพ่ือให้ผู้ป่วยได้        
รับบริการมาตรฐานเดียวกัน แต่ไม่มีความชัดเจนถึงความแตกต่างเร่ืองสิทธิประโยชน์ทําให้เกิดความไม่เป็นธรรม 
เน่ืองจากมีการร่วมจ่ายในกลุม่ประกันสังคม  
   6. เรื่องเด่นประจําฉบบั “การกระทาํรุนแรงในเด็กและสตรี.....สิทธิทีต้่องเร่งคุ้มครอง” 
    6.1ความรุนแรงในเด็กและสตรียังเปน็ปญัหาสําคัญ ในปี 2554 มีผูม้ารับบริการศูนย์            
พ่ึงได้ กระทรวงสาธารณสุข เพ่ิมขึ้นเป็น 22,565 ราย เฉลีย่ 62 รายต่อวัน จาก 11,242 ราย เฉลี่ย 32 รายในปี 2548 
โดยสัดส่วนเด็กต่อสตรีที่ถูกกระทํารุนแรงเป็น 51:49  
    6.2 เด็กถูกกระทํารนุแรงทางเพศมากทีสุ่ด เด็กหญิงถูกทําร้าย 8 เท่าของเด็กชาย            
ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงวัยรุ่นอายุ 10-15 ปี เป็นการกระทํารุนแรงทางเพศมากที่สุดถึงร้อยละ 74.1 โดยผู้กระทํารุนแรง
ส่วนใหญ่เป็นแฟนร้อยละ 40.2 โดยสาเหตุทีเ่กิดส่วนใหญ่มาจากสภาพแวดล้อม เช่น สื่อลามกต่างๆ ความใกล้ชิด 
และโอกาสเอ้ืออํานวย การใช้สารกระตุ้น ความรุนแรงในโรงเรียนจากการทําโทษอย่างรุนแรงของครู แก๊งอันธพาล 
และล่วงละเมดิทางเพศ 
    6.3 ผู้หญงิเผชิญปัญหาความรุนแรงในครอบครัวเปน็สว่นใหญ่ โดยผูห้ญิงจะถูกกระทํา
รุนแรงในช่วงอายุ 25-45 ปี มากท่ีสุด ถูกกระทํารุนแรงทางกายร้อยละ 74.6 จากคูส่มรส/แฟนร้อยละ 65.6 สาเหตุ
มาจากการสัมพันธภาพในครอบครัว เช่น การนอกใจ หึงหวง ทะเลาะร้อยละ 40.7 รูปแบบความรุนแรง ได้แก่ การ
ทุบตี ฆ่า ด่าทอ ความรุนแรงทางเพศ และถา่ยคลิปข่มขู่คุกคาม 
    6.4 แนวทางการแก้ไขปัญหาการกระทําความรุนแรงในเด็กและสตร ีในระยะเร่งด่วน 
ได้แก่ การปรับระบบบริการให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกและทั่วถึง โดยเน้นบูรณาการความช่วยเหลือใน
ลักษณะครบวงจร และดําเนินงานโดยทีมสหวิชาชีพ ในระยะยาว เน้นการป้องกัน ได้แก่ (1) การสร้างเสริมครอบครัว
อบอุ่น (2) การรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความตระหนัก โดยใช้สื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลศูนย์ที่ให้บริการความ
ช่วยเหลือ และ (3) การปรับปรุงการบันทึกและจัดทําฐานขอ้มูลเด็กและสตรี โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ผู้ด้อยโอกาส            
ในระดับพ้ืนที่  
 
9. เรื่อง  การควบคุมและปอ้งกันการระบาดใหญข่องไขเ้ลือดออก ปี 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมดําเนินการป้องกันโรคไข้เลือดออกก่อนการ
ระบาดในฤดูฝนในส่วนที่เก่ียวข้อง ให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานท่ีจะดําเนินการและเป็นความ
จําเป็นเร่งด่วน ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังน้ี  

  1. มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกําชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้นําทุกท้องถิ่น ผูนํ้าชุมชน
รับผิดชอบระดมสรรพกําลัง ในการทําให้ประชาชนทุกคนลุกขึ้นมากําจัดกวาดล้างทําลายลูกนํ้าทุกบ้านอย่างเร่งด่วน
โดยเฉพาะต้ังแต่เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน ในพ้ืนที่รบัผิดชอบ              
  2. มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ กําชับให้ผู้บริหารโรงเรียนทั้งภาครัฐและเอกชน ทุกแห่ง
กําหนดให้มีผู้รบัผิดชอบการกําจัดกวาดล้างทําลายลูกนํ้าในทุกอาคาร 
  3. มอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม ขอความร่วมมือไปยังทุกสถานประกอบการให้มีการจัดเวร
ยามกําจัดกวาดล้างทําลายลูกนํ้าในทุกอาคารและที่พัก 
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   4. มอบหมายให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอความร่วมมือเจ้าของโรงแรมและรสีอร์ท 
เอาใจใส่ให้มีการกําจัดกวาดล้างทําลายลูกนํ้าในทุกอาคารและบริเวณโดยรอบของโรงแรม 
  5. มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์  สนับสนุนให้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทาง 
ในการให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลบ้านเรือนและอาคารค้าขายมิให้มีลูกนํ้าในภาชนะต่างๆ 
  6. มอบหมายให้ทุกกระทรวง รับผิดชอบการดําเนินงานตามบริบทของตนเอง 

 ทั้งน้ี  กระทรวงสาธารณสุข รายงานว่า  สืบเน่ืองจากสถานการณ์โรคไข้เลอืดออกในปัจจุบัน อัตรา
ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกยังคงสูงกว่าค่าเฉล่ียอย่างต่อเน่ือง โดยต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 มี
จํานวนผู้ป่วย 8,398 ราย อัตราป่วย 13.1 ต่อประชากรแสนคน สูงกว่าค่าเฉล่ีย 4 เท่า และมากที่สุดในรอบ 10 ปี 
จํานวนผู้ป่วยเสียชีวิตเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง คาดการณ์ว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกในปีน้ี จะมีผู้ป่วย 120,000 – 
150,000 ราย จํานวนผู้เสียชีวิตจะมีถึง 140 – 200 ราย ค่าใช้จ่ายในการรักษาผู้ป่วยสูงถึง 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ    

 รัฐบาลสามารถช่วยลดความสูญเสียต่อชีวิตประชาชน ผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
โดยรวมของประเทศจากการระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนให้เร่งกําจัดลูกนํ้า  ใน
ภาชนะที่เก็บนํ้าอย่างจริงจังสม่ําเสมอทุกสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงก่อนการระบาดต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงช่วง
การระบาดในเดือนมิถุนายน ทั้งน้ี จึงขอใหทุ้กกระทรวงทีเ่ก่ียวข้องดําเนินการป้องกันควบคุมโรค  

 การดําเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกให้ได้ผล กระทรวงสาธารณสุขไมส่ามารถ
ดําเนินการได้เพียงหน่วยงานเดียว จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิง
ในช่วงก่อนการระบาดต้ังแต่เดือนมีนาคมถึงช่วงการระบาดในเดือนมิถุนายน ทั้งน้ี  กระทรวงสาธารณสุขได้ดําเนินการ
ป้องกันและควบคุมโรคอย่างเข้มข้นแต่สถานการณ์ของโรค  ยังมีความรุนแรงอย่างต่อเน่ือง จึงจําเป็นต้องขอความ
ร่วมมือจากกระทรวงต่างๆ โดยได้ประชุมช้ีแจงและร่วมกําหนดบทบาทการดําเนินงานกับกระทรวงต่างๆ เพ่ือให้
ทันเวลาก่อนที่จะมีการระบาดอย่างรุนแรงในฤดูฝน  
 

ต่างประเทศ 
 
10. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศเปน็หน่วยงานรบัผิดชอบในการจัดทําคลงัขอ้มูล
ทางการค้าระดับประเทศและคลงัข้อมูลทางการค้าของอาเซียน (NTR/ATR) ของไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี  

1. เห็นชอบให้กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ พณ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดทํา 
คลังข้อมูลทางการค้าระดับประเทศและคลงัข้อมูลทางการค้าของอาเซียน (National Trade Repository : 
NTR/ASEAN Trade Repository : ATR)  ของไทย 

2. ให้หน่วยงานรัฐอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้องให้การสนับสนุนกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศในการให้ 
ข้อมูลเก่ียวกับมาตรการทางการค้า และกฎระเบียบทางการค้าต่างๆ  ซึ่งจะนํามารวบรวมไว้ในคลังข้อมูลทางการค้า
ระดับประเทศ (NTR) ของไทย  
  สาระสาํคญัของเร่ือง 
  พณ. พิจารณาแล้วเห็นว่า ทีป่ระชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน ครั้งที่ 23 มมีติให้คลังข้อมูล
ทางการค้าของอาเซียนควรเริ่มต้นใช้งานได้จริงภายในปี 2558   ดังน้ัน ไทยควรเริ่มจัดต้ังคลังข้อมูลทางการค้า
ระดับประเทศโดยเร็วที่สุด เพ่ือให้แล้วเสร็จทันกับการจัดต้ังคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียนในปี 2558 ซึ่งปัจจุบัน
อินโดนีเซียได้จัดต้ังคลังข้อมูลทางการค้าระดับประเทศเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ในขณะทีป่ระเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนกําลัง
ดําเนินการจัดต้ังคลังข้อมูลทางการค้าระหว่างประเทศของตน  จึงนําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอความเห็นชอบให้
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเป็นหน่วยงานรับผิดชอบของไทยในการจัดต้ังคลังข้อมูลทางการค้าระดับประเทศ 
และการจัดต้ังคลังข้อมูลทางการค้าของอาเซียนเน่ืองจาก 
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1. คลังข้อมูลทางการค้าระดับประเทศ และคลงัข้อมูลทางการค้าของอาเซียนเป็นการเก็บรวบรวม 
ข้อมูลทางการค้า  และที่เก่ียวข้องกับการค้า ซึ่งมาตรการทางการค้าต่าง ๆ รวมถึงกฎระเบียบด้านการค้า และที่
เก่ียวข้องกับการค้าและการอํานวยความสะดวกทางการค้าอยู่ในความรับผิดชอบของ พณ. อยู่แล้ว สําหรับข้อมูล  
เสริมซึ่งเป็นส่วนที่เก่ียวข้องกับการค้ากระจายอยู่ในกระทรวงอื่น ๆ   

2. พณ. เป็นผู้แทนหลักในการประสานงานการดําเนินการทางด้านเศรษฐกิจการค้าภายในอาเซียน   
ทั้งในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี 

3. ข้อมูลมาตรการทางการค้า และกฎระเบียบทางการค้าซึ่งจะถูกบรรจุอยู่ในคลังข้อมูลทางการค้า 
ระดับประเทศ และคลังข้อมลูทางการค้าของอาเซียน  จะใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่สําคญัในการเจรจาการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยเฉพาะในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมาตรการที่มิใช่ภาษีภายในภูมิภาคอาเซียน 
 
11. เรื่อง รา่งแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักรเบลเยียม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมติัตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบในหลักการต่อร่างแผนปฏิบัติการร่วมระหว่างราชอาณาจักรไทยกับราชอาณาจักร
เบลเยียม  
   2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผูล้งนามใน
แผนปฏิบัติการร่วมฯ  
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและไม่ขัด
ต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกคร้ัง  
   สาระสาํคญัของเร่ือง  
   1) ร่างแผนปฏิบัติการร่วมฯ เป็นเอกสารที่มวัีตถุประสงค์เพ่ือวางกรอบแนวทางในการดําเนิน
ความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างไทยกับเบลเยียม ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค 
และระหว่างประเทศ ในประเด็นที่ตกลงกันสําหรับปี 2556-2563 โดยจัดทําขึ้นเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือลงนาม  
   2) สาระสําคัญของแผนปฏิบัติการร่วมฯ ประกอบด้วยความร่วมมือ 3 ด้าน ได้แก่   
    2.1) การส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและความเข้าใจร่วมกันระหว่างรัฐบาลและหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องของท้ังสองประเทศ  
   2.2) การสร้างเสริมความร่วมมือในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ   
    2.3) การพัฒนาความร่วมมือระดับทวิภาคีใน 3 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
และการกงสุล (2) ด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน และ (3) ด้านการป้องกันประเทศและการทหาร  
 
12. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการทาํเกษตรแบบมีสญัญาภายใต้
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)  
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
   1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการทําเกษตรแบบมีสัญญาภายใต้
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong Economic 
Cooperation Strategy: ACMECS)  
   2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในร่างบันทึก
ความเข้าใจฯ ข้างต้น   
   3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคญัหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
  ทั้งน้ี  การดําเนินการภายใต้บันทึกความเข้าใจน้ีจะต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนหลกัเกณฑ์ตาม
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556 [เรื่องแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพ่ือนบ้าน (Contract 
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farming)  ภายใต้ ACMECS ประจําปี 2556] และให้กระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับความเห็น
ของกระทรวงอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์การประกาศใช้อย่างทั่วถึงไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เก่ียวข้องต่อไปด้วย  
   สาระสาํคญัของร่างบนัทึกความเข้าใจฯ มดัีงน้ี  
   1) วัตถุประสงค์  เพ่ืออํานวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการของไทยในการนําเข้าสินค้าเกษตร
เป้าหมายซึ่งประเทศไทยผลติไม่เพียงพอและมีนโยบายส่งเสริมให้ไปปลกูในประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ไทยมีความ
มั่นคงในเร่ืองผลิตผลทางการเกษตรซึ่งใช้เป็นวัตถุดิบ เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยการให้สิทธิพิเศษทางภาษี
ศุลกากรจะเป็นไปตามความตกลงการค้าสินค้าอาเซียน (ASEAN Trade in Goods Agreement: ATIGA) ซึ่งไทยมี
พันธกรณีไว้แล้วภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) โดยทั้งสองประเทศยังสามารถคง
สิทธิในการใช้มาตรการภายใน  
   2) เนื้อหา ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ประกอบด้วย 6 ส่วน ได้แก่ (1) การตลาดหรือประเด็นเก่ียวกับ
การนําเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรที่ทั้งสองประเทศกําหนด (2) กลไกการประสานงาน (3) การอํานวยความสะดวก 
(4) ความร่วมมือทางวิชาการ (5) การระงับข้อพิพาทอย่างฉันมิตร (6) การมีผลบังคับใช้และยกเลิกบันทึกความเข้าใจฯ  
  3) การดําเนนิการ ในการดําเนินการแต่ละปีคณะกรรมการจัดทําแผนการลงทุนเกษตรแบบมีสญัญา
กับประเทศเพ่ือนบ้านซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เก่ียวข้องและกรมการค้าต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เป็นฝ่ายเลขานุการจะจัดทําแผนการลงทุนซึ่งจะกําหนดชนิดพืชเป้าหมาย พ้ืนที่ และ
ผู้ประกอบการ นอกจากน้ีร่างบันทึกความเข้าใจฯ ได้กําหนดให้ทั้งสองฝ่ายต้ังคณะกรรมการร่วมทวิภาคี (Joint 
Bilateral Working Committee) เพ่ือเป็นกลไกประสานงานและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้น โดย พณ. และกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานประสานงานของไทยในคณะกรรมการดังกล่าว   
   4) สิทธิประโยชน์ของผู้ประกอบการ ทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะอํานวยความสะดวกแก่ภาคเอกชนที่ร่วม
โครงการ เช่น การให้ข้อมูล การจัดหาที่ดิน รวมทั้งการอํานวยความสะดวกในการนําผลผลิตจาก สปป.ลาวเข้า
ประเทศไทย และประเด็นสําคัญคือ สปป.ลาวจะให้สิทธิพิเศษทางภาษีและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการท่ี
ลงทุนภายใต้โครงการน้ีในการนําเข้าวัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องจักร ปุ๋ย และเมล็ดพันธ์ุพืช  
   5) การระงบัขอ้พิพาท ร่างบันทึกความเข้าใจฯ ไม่มีข้อบทให้ระงับข้อพิพาทด้วยการบังคับทาง
กฎหมายแต่กําหนดให้ใช้วิธีการปรึกษาหารือในคณะกรรมการร่วมทวิภาคี 
 

แต่งต้ัง 
13. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1. รัฐบาลสาธารณรัฐเปรเูสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา สาธารณรัฐเปรู 
ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐเปรูมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายเฟลิกซ์ รกิาร์โด อาเมริโก อันโตนิโอ เดเนกรี โบซา        
(Mr. Felix Ricardo Americo Antonio Denegri Boza) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้อํีานาจเต็มแห่ง
สาธารณรัฐเปรูประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายคอร์เค กัสตาเญดา   
เมนเดซ (Mr. Jorge Castaneda Mendez) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  2. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นางณัฏฐญา พัฒนะวาณิชนันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เช่ียวชาญ (ด้านนโยบายและแผนประกันสขุภาพ) กลุ่มประกันสุขภาพ สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ (ด้านกําลังคนสาธารณสุข) กลุม่ที่ปรึกษาระดับปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ซึง่เป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถว้นสมบูรณ์ ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทัง้น้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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  3. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรฐัมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ัง ร้อยโทหญิง สุณสิา เลศิภควัต ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการ
การเมือง ตําแหน่งรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  
 

4. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งทีป่รึกษานายกรัฐมนตรีฝา่ยขา้ราชการ
ประจํา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับทรงคุณวุฒิ) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี   
   1. นายสมบัติ วัฒน์พานิช ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําด้านสังคม ดํารงตําแหน่ง   
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายขา้ราชการประจํา ด้านประสานกิจการภายในประเทศ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี 
   2. นางสาวปราณี ศรีประเสริฐ ผู้อํานวยการสํานักพิธีการและเลขานุการ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรฝี่ายข้าราชการประจํา ด้านยุทธศาสตร์และการวางแผน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี   
   3. นางปรารถนา  สุทิน ผู้อํานวยการสํานักโฆษก ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่าย
ข้าราชการประจํา ด้านประสานกิจการต่างประเทศ (นักวิเคราะหน์โยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ี
   ต้ังแต่วันที่ 27 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ ์ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 

5. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เพิม่เติม  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพ่ิมเติม 2 ราย ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอดังน้ี 1. นายธวัช สุวุฒิกุล กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 2. นายประมา  ศาสตระรุจิ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 12 มนีาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

6. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ ในคณะกรรมการข้าราชการครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา แทนตําแหน่งที่ว่าง  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ ทวี เช้ือสุวรรณเทวี เป็นกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ด้านการศึกษาพิเศษ ในคณะกรรมการข้าราชการครูและบคุลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) แทนตําแหน่งที่ว่าง ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 12 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

7. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองคก์ารสวนสัตว์   
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังนายวีรวัฒน์  ยมจินดา เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การ
สวนสัตว์ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  
 

8. แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังนายศิลปชัย จารุเกษมรตันะ เป็นประธานกรรมการใน
คณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 
12 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป 
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9. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการของการท่าเรือแหง่ประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายศรศักด์ิ แสนสมบัติ อธิบดีกรมเจ้าท่า เป็นกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย ตามนัยมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่ง
ประเทศไทย พ.ศ. 2494 ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 12 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป  
 

10. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพิพธิภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสํานักงานพิพิธภัณฑ์
เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จํานวน 2 คน ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี  
  1. นายเฉลิมเกียรติ แสนวิเศษ ดํารงตําแหน่งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ (ด้านประวัติศาสตร์เก่ียวกับ
สถาบันพระมหากษัตริย์) แทนหม่อมหลวงสุภสิทธ์ิ ชุมพล ซึ่งขอลาออก  
   2. นายโชคดี ปรโลกานนท์ ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านการเกษตร) แทนนายณรงค์   
หุตานุวัตร ซึ่งมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์  
 

11. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายสมชาย ใบม่วง รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ใหดํ้ารงตําแหน่ง 
ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทน
ตําแหน่งที่ว่าง 
 

12. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
พาณชิย์)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังน้ี  
  1. นายวุฒิชัย ดวงรัตน์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายสุรศักด์ิ เรียงเครือ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง 
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