
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/883                        วันที ่ 17  ตุลาคม  2555 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2555 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม  2555  ณ ห้องประชุม  
ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ภายหลังการประชุมฯ  สํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งนี้ โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังนี้    
  วาระที่ 3 เรื่อง การขยายปริมาณและกรอบการใชเ้งนิโครงการรับจํานําขา้วเปลือกนาปรัง  
ปี 2555 (กรณีพิเศษ) เพิ่มเติม                     

สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานโครงการรับจํานําข้าวเปลือก 
นาปรัง ปี 2555 และเห็นชอบในหลักการการขยายปริมาณและกรอบการใช้เงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก 
นาปรัง ปี 2555 กรณีพิเศษ (เพิ่มเติม)  จากเดิม ที่คณะรฐัมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว  จาํนวน  13.31 ล้านตัน  
ปรับเพิ่มเติมอีกจํานวน 1.39 ล้านตัน รวมเป็นปริมาณโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 (กรณีพิเศษ) 
จํานวนทั้งสิ้น 14.70 ล้านตัน โดยให้ใช้จากวงเงินรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ในส่วนที่เป็น 
เงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 90,000 ลา้นบาท ตามท่ีกระทรวง
พาณิชย์ (พณ.)  
  ทั้งนี้   ยังอยู่ภายในกรอบวงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี  
ปีการผลิต 2554/55 ที่คณะรัฐมนตรีมมีติอนุมัติในหลักการไว้  โดย พณ. จะเร่งระบายข้าวสารโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 และนําเงินที่ได้ชําระคืน ธ.ก.ส. เพื่อให้ ธ.ก.ส. นํามาเป็นเงินทุนหมุนเวียน 
รับจํานําข้าวเปลือกนาปรังส่วนที่เพิ่มเติม  
  สําหรับค่าใช้จา่ยในการดําเนินการ (ต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการ) ให้ใช้หลักเกณฑเ์ช่นเดียว 
กับโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแล้ว           
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 โดยให้กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการระบายและขายผลผลิตให้คณะกรรมการ  
นโยบายข้าวแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ทราบอย่างต่อเนื่อง  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

                    วาระที่ 4 เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ําของ 
เขื่อนภูมิพลปี 2554  

สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง 
ประเทศไทย (กฟผ.)  ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ซึ่งเห็นชอบในหลกัการให้ กฟผ. 
จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรทีไ่ด้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ําของเขื่อนภูมิพล ปี 2554 จํานวน 430 ล้านบาท  
จากงบทําการของ กฟผ. โดยมีเงื่อนไขรวม 2 ข้อ ซึ่งเป็นการดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
15 มกราคม 2555 ตามท่ีกระทรวงพลงังานเสนอ โดยเงื่อนไขรวม 2 ขอ้ มีดังนี้   
    1.  การรับเงินช่วยเหลือจะต้องมีเงื่อนไขข้อตกลงที่ผูกพันตามกฎหมายว่าผู้รับเงินช่วยเหลือ                
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากการเก็บกักน้ําของเขื่อนภูมิพลอีกต่อไป  และผู้มีเอกสารสิทธิในที่ดินจะยินยอม 
ขายที่ดินให้แก่ กฟผ. ในราคาประเมินทุนทรพัย์ฯ  
 
 

/2. เกษตรกรรม... 
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ด้าน วาระ เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
(เรื่องที่)

เศรษฐกิจ- 3 การขยายปริมาณและกรอบการใช้เงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง 

สังคม- ปี 2555 (กรณีพิเศษ) เพ่ิมเติม
การศึกษา 4 การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ําของ

เขื่อนภูมิพลปี 2554 

ฟ

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : กลุ่มประสานราชการ  ปี 53 - 54 มิติเชิงคุณภาพ

สรุป มติ ครม.  เม่ือวันที่  15  ตุลาคม  2555
เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

....................................................................



 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันที่  15  ตุลาคม 2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย  นายอนุสรณ์  
เอี่ยมสะอาด  นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

 
กฎหมาย 

 1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
 2.  เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และ  
   ยานพาหนะเป็นสินค้าที่ต้องห้ามการส่งออกไปสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ และ  
   กําหนดให้เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนเป็นสินค้าที่ยังต้องห้ามนําเข้าจากสาธารณรัฐ 
   โกตดิวัวร์ พ.ศ. .... (มาตรการคว่ําบาตรอาวุธต่อสาธารณรัฐโกตดิวัวร์) 

เศรษฐกิจ-สังคม-การศึกษา 
 3.  เรื่อง  การขยายปริมาณและกรอบการใชเ้งินโครงการรับจาํนาํข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 
   (กรณีพิเศษ) เพิ่มเติม 
 4.  เรื่อง  การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ําของเขื่อนภูมิพล 
   ปี 2554  
 5.  เรื่อง  แผนยุทธศาสตร์การกํากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) รวมทั้ง 
   แผนการดําเนินงานงบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ 
   พ.ศ. 2556 ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน 
 6.  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับคน 
   พิการ 
 7.  เรื่อง  แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) 
   ตามนโยบายรัฐบาล ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 2559 
 8.  เรื่อง  การขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทย รวม 90 วัน สําหรับกรณีเดินทางเข้ามา 
   รับการรักษาพยาบาล 
 9.  เรื่อง  โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)  
 

ต่างประเทศ 
  10.  เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับ
    คูเวต 
  11.  เรื่อง  ถ้อยแถลงร่วมผลการเยือนรัฐคูเวตอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตร ี
  12.  เรื่อง  การเสนอให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้าน 
    อาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร 
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  14.  เรื่อง   ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนต่อการประชุมระดับสูง  
    ระหว่างสมัยการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
    ครั้งที่ 11 
  15.  เรื่อง  การทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) ระหว่างศูนย์
    อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กังองค์กร Muhammadiyah 
    ของสาธารณรัฐอินโดนนีเซีย 
  16.  เรื่อง  การรับรองร่างแถลงการณ์การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia  
    Cooperation Dialogue-ACD) ครั้งที่ 1  
 

แต่งตั้ง 
  17.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
 1.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 241/2555 เรือ่ง แต่งต้ังประธานกรรมการ 
  ประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  อิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)   
 2.  การแต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (สาํนัก
  นายกรัฐมนตร)ี  

 3. การแต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจํา (สํานัก 
  นายกรัฐมนตร)ี  

4. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 251/2555 เรือ่ง แต่งต้ังคณะกรรมการ
 ขับเคลื่อนการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนยซ์่อมอากาศยาน ณ 
 ท่าอากาศยานนครราชสีมา 

5. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร 
 ระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)   

   
 
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 โทร . 0 2280-9000 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มกีารประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 
 
 
 
 
 



 3 

กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามความพระราชบญัญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามความพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา 
พ.ศ. 2551 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ และส่งให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดให้รวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาจัดต้ังเป็นสถาบันการอาชวีศึกษาเกษตร ดังนี้ 
  1. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือ ประกอบด้วยวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี                 
ในภาคเหนือ รวม 9 แห่ง 
  2. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตร                 
และเทคโนโลยีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 10 แห่ง 
  3. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในภาค
กลาง รวม 10 แห่ง 
  4. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ประกอบด้วย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและ                 
วิทยาลัยประมงในภาคใต้ รวม 12 แห่ง 
 
2. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะเป็นสินค้าที่
ต้องห้ามการส่งออกไปสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ และกําหนดให้เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนเป็นสินค้าที่ยังต้องห้ามนําเข้า
จากสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ พ.ศ. .... (มาตรการคว่ําบาตรอาวุธต่อสาธารณรัฐโกตดิวัวร์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและ
ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะเป็นสินค้าที่ต้องห้ามการส่งออกไปสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ และกําหนดให้เพชรที่ยังไม่ได้
เจียระไนเป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าจากสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ พ.ศ. .... (มาตรการคว่ําบาตรอาวุธต่อสาธารณรัฐโกตดิ
วัวร์)  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างประกาศ 

1. กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะที่ส่งให้แก่กองกําลังรักษาความมั่นคงของ 
ราชอาณาจักรโกตดิวัวร์ (Ivorian Security Forces)  เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (ร่างข้อ 5) 

2. ห้ามมิให้นําความในข้อ 1. มาใช้บังคับในกรณีการส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่มีวัตถุประสงค์ 
เพื่อใช้หรือสนับสนุนในการปฏิบัติการของสหประชาชาติในสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (United Nations Operation in 
Cote  d’ I voire (UNOCI)  หรือใช้ในกองกําลังของประเทศฝรั่งเศสเพื่อสนับสนุน UNOCI ฯลฯ (ร่างข้อ 6)  

3. กําหนดให้เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไนทุกชนิดที่ส่งมาจากสาธารณรัฐโกตดิวัวร์เป็นสินค้าที่ต้องห้าม 
ในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร (ร่างข้อ 7)  

4. ห้ามมิให้นําความในข้อ 3. มาใช้บังคับกับการนําเข้ามาเพื่อการวิจัยและวิเคราะห์ทาง 
วิทยาศาสตร์เพื่อนําไปสู่การพัฒนาข้อมูลเชิงเทคนิคเฉพาะที่เกี่ยวกับการผลิตเพชรของสาธารณรัฐโกตดิวัวร์               
(ร่างข้อ 8)  
 

เศรษฐกิจ-สังคม-การศึกษา 
3. เรื่อง การขยายปริมาณและกรอบการใช้เงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 (กรณีพิเศษ) 
เพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 และ
เห็นชอบในหลักการการขยายปริมาณและกรอบการใช้เงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 กรณีพิเศษ 
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(เพิ่มเติม)  จากเดิม ที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว  จํานวน  13.31 ล้านตัน ปรับเพิ่มเติมอีกจํานวน                
1.39 ล้านตัน รวมเป็นปริมาณโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 (กรณีพิเศษ) จํานวนทั้งสิ้น 14.70 ล้านตัน 
โดยให้ใช้จากวงเงินรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ในส่วนที่เป็นเงินทุนของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 90,000 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.)  
  ทั้งนี้   ยังอยู่ภายในกรอบวงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2554/55 ที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการไว้  โดย พณ. จะเร่งระบายข้าวสารโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี 
ปีการผลิต 2554/55 และนําเงินที่ได้ชําระคืน ธ.ก.ส. เพื่อให้ ธ.ก.ส. นํามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจํานําข้าวเปลือกนา
ปรังส่วนที่เพิ่มเติม  
  สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ (ต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการ) ให้ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแล้ว            
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 โดยให้กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการระบายและขายผลผลิตให้คณะกรรมการ นโยบาย
ข้าวแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ทราบอย่างต่อเนื่อง  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
4. เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ําของเขื่อนภูมิพลปี 2554  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ .)              
ในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ซึ่งเห็นชอบในหลักการให้ กฟผ. จ่ายเงินช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ําของเขื่อนภูมิพล ปี 2554 จํานวน 430 ล้านบาท จากงบทําการของ 
กฟผ. โดยมีเงื่อนไขรวม 2 ข้อ ซึ่งเป็นการดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 
ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ โดยเงื่อนไขรวม 2 ข้อ มีดังนี้   
    1.  การรับเงินช่วยเหลือจะต้องมีเงื่อนไขข้อตกลงที่ผูกพันตามกฎหมายว่าผู้รับเงินช่วยเหลือ                
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากการเก็บกักน้ําของเขื่อนภูมิพลอีกต่อไป  และผู้มีเอกสารสิทธิในที่ดินจะยินยอมขายที่ดิน
ให้แก่ กฟผ. ในราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ   
   2. เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบที่เป็นเจ้าของต้นไม้และพืชผลที่เสียหาย ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดิน                 
ที่ครอบครองอยู่โดยไม่มีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดินในเขตนิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพลและสหกรณ์             
นิคม แม่แจ่ม เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ เมื่อรับเงินช่วยเหลือแล้ว ผู้ครอบครองที่ดินจะต้องสละสิทธิการครอบครอง
เพื่อ เพิกถอนสิทธิครอบครองที่ดินคืนให้แก่รัฐสําหรับใช้เป็นเขตน้ําท่วมถึง โดยผู้ครอบครองที่ดินจะต้องทํา                
บันทึกส่งมอบการครอบครองที่ดินคืนให้แก่รัฐในวันที่รับเงินช่วยเหลือจาก กฟผ.  
    
5. เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การกํากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) รวมทั้งแผนการดําเนินงาน
งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับกิจการพลังงาน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ และเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ ดังนี้ 
  1. รับทราบแผนยุทธศาสตร์การกํากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556 – 2560 และ              
ผลการดําเนินงาน การจัดเก็บรายได้ และการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  2. เห็นชอบแผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจ่ายและประมาณการรายได้ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ซึ่งสรุปสาระสําคัญดังนี้ 
   1) แผนยุทธศาสตร์การกํากับกิจการพลังงาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2560) มี 4 
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างการกํากับดูแลกิจการพลังงานอย่างมีมาตรฐาน เป็นธรรมและ
เชื่อถือได้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียตามมติในงานกํากับกิจการพลังงาน และ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
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     2) ผลการดําเนินงาน การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 
มีผลสําเร็จของการดําเนินงานที่สําคัญ 3 ด้าน ดังนี้ 1. กํากับการประกอบกิจการพลังงานให้มีมาตรฐานความ
ปลอดภัยทั้งด้านวิศวกรรมและสิ่งแวดล้อม 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ใช้พลังงาน และ 3. ปรับปรุงกระบวนการ
ดําเนินการกํากับกิจการพลังงานและการบริหารงานองค์กรตามเกณฑ์ PMQA 
  ทั้งนี้ การจัดเก็บรายได้และการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555  กกพ. ได้ดําเนินการตาม
แผนการดําเนินงานฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อย่างครบถ้วน ตลอดจนสามารถจัดเก็บรายได้ และเบิกจ่าย
งบประมาณ ซึ่งเป็นไปตามแผนการดําเนินงานที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 
   3) แผนการดําเนินงาน งบประมาณรายจ่าย และประมาณการรายได้ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีเป้าหมายพัฒนาหลักการและแนวทางการกํากับกิจการพลังงานให้เป็นสากลและทันสมัย
รวมถึงการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ดังนี้ 1. เสริมสร้างการกํากับดูแล
กิจการพลังงานอย่างมีมาตรฐาน เป็นธรรมและเชื่อถือได้ 2. ส่งเสริมกิจการพลังงานให้มีประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
การแข่งขันที่เป็นธรรม 3. คุ้มครองสิทธิของผู้ใช้พลังงานและผู้มีส่วนได้เสียตามมิติงานกํากับกิจการพลังงาน และ      
4. พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 
6. เรื่อง ค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติอัตราค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา              
ขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการทุกระดับทุกประเภท ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ทั้งนี้ เพื่อให้สถานศึกษา
สามารถดําเนินการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาสําหรับคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ผลผลิต
การศึกษาที่มีคุณภาพตามที่กําหนด ตลอดจนให้คนพิการที่สําเร็จการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน          
มีความรู้ ความสามารถ เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือเพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพและ                 
ใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างเหมาะสม 
  สําหรับค่าใช้จ่ายที่ใช้สําหรับจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการ 
ประกอบด้วย 
  1. ค่าบริหารจดัการ ได้แก่ คา่วัสดุการศึกษา ค่าวัดและประเมินผลการศกึษา ค่าสอนเสริม                   
ค่าเสื่อมสภาพ และค่านิเทศติดตาม 
  2. ค่าตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนครูผู้สอน ค่าพาหนะ และค่าประกันสังคม 
  3. งบประมาณเพิ่มเติมตามนโยบายรัฐบาล ได้แก่ ค่าหนังสือเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียน 
 
7. เรื่อง แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาล           
ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 2559 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาล 
ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 2559 
  2. ให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องจัดทําโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (แรกเกิดถึงก่อน
เข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาล ด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 – 2559 ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน 
  3. ให้ ศธ. ติดตามความก้าวหน้าการดําเนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัย
แห่งชาติ เป็นระยะ ๆ หรือปีละ 1 – 2 ครั้ง 
  ทั้งนี้ แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ให้ความสําคัญในการเตรียมความพร้อมของพ่อแม่และผู้ดูแลในการ
เลี้ยงเด็กที่เหมาะสมกับการพัฒนาการทางสมอง สติปัญญา ร่างกายและจิตใจของเด็กในช่วงปฐมวัยในอันที่จะมี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลในทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้                



 6 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 เด็กทุกคนได้รับบริการในการพัฒนาเต็มศักยภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ไอโอดีนกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย และยุทธศาสตร์ที่ 4 กลไกการดําเนินงานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
 
8. เรื่อง การขยายเวลาพํานักในราชอาณาจักรไทย รวม 90 วัน สําหรับกรณีเดินทางเข้ามารับการรักษาพยาบาล 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมร่วมกับกระทรวงการคลัง (กค.) กระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในการให้คนต่างด้าวซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อรับการ
รักษาพยาบาลสามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับสถาบันการเงินในประเทศไทยได้ ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(สคก.) เสนอ 
 
9. เรื่อง โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560)  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่เห็นชอบในหลักการโครงการ
วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556-2560) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ โดยให้ 
ศธ. ดําเนินการติดตามประเมินผลโครงการระยะที่ 1 ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาดําเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและประมาณการค่าใช้จ่ายต่อบุคคลที่เหมาะสมในโอกาสแรกก่อนที่จะมีการขยายผล
โครงการต่อไป 
  สําหรับงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการดังกล่าว ในปีงบประมาณ พ.ศ . 2556 ได้เสนอตั้ง
งบประมาณรองรับไว้ จํานวน 55,000,000 บาท ส่วนในปีงบประมาณต่อไป ให้ ศธ. เสนอขอตั้งงบประมาณตามความ
เหมาะสมกับความจําเป็นในแต่ละปีงบประมาณต่อไป  และให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นและข้อสังเกตของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาดําเนินการต่อไปด้วย  
 

ต่างประเทศ 
10. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับคูเวต 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสาธารณสุขระหว่างไทยกับคูเวต 
  2. อนุมัติในหลักการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ได้รับมอบหมาย เป็น                
ผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคําหรือประเด็นที่มิใช่สาระสําคัญ ให้อยู่ในดุลยพินิจ
ของผู้ลงนาม โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก  
  สาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจฯ เป็นเรื่องของการส่งเสริมความร่วมมือด้านสาธารสุข             
ซึ่งเป็นสาขาความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายมีเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมสมรรถนะของประชาคมด้านสาธารณสุข               
ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และผลงานวิชาการระหว่างกัน รวมทั้งการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน 
 
11. เรื่อง ถ้อยแถลงร่วมผลการเยือนรัฐคูเวตอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมผลการเยือนรัฐคูเวตอย่างเป็นทางการของ
นายกรัฐมนตรี เพื่อให้ประกาศในระหว่างการเยือนคูเวตอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีและหากก่อนการ
ประกาศ มีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างถ้อยแถลงในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ โดยถ้อยคําดังกล่าวสอดคล้องกับ
ผลประโยชน์และนโยบายของประเทศไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีอีกครั้ง  ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
  สาระสําคัญของถ้อยแถลงร่วมฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ด้านนโยบายระหว่างฝ่ายไทยกับฝ่าย
คูเวตที่จะร่วมกันส่งเสริมความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคีระหว่างภูมิภาคภายใต้
กรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการค้า การลงทุน ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน การท่องเที่ยว            
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ด้านการแพทย์ ซึ่งเป็นสาขาความร่วมมือที่มีศักยภาพและสามารถที่จะร่วมมือกันได้บนพื้นฐานของผลประโยชน์
ร่วมกัน 
 
12. เรื่อง การเสนอให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาต ิ               
ที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร 
และให้เสนออนุสัญญาฯ เพื่อขอความเห็นชอบของรัฐสภา และให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการให้สัตยาบัน
อนุสัญญาฯ เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว 
  2. ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการให้สัตยาบันพิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษ
การค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ังใน
ลักษณะองค์กรพร้อมกันกับการให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ 
  3. เมื่อสํานักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจสอบพันธกรณีตามพิธีสารเพื่อการต่อต้านการลักลอบผู้โยกย้าย
ถิ่นฐานโดยทางบก ทางทะเล และทางอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่
จัดต้ังในลักษณะองค์กรเสร็จแล้ว และหากพบว่ามีความจําเป็นที่จะต้องพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่มีอยู่ หรือยกร่าง          
ขึ้นใหม่เพื่อรองรับพันธกรณีต่าง ๆ ของไทยตามพิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบผู้โยกย้ายถิ่นฐาน ให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดําเนินการตามนั้นให้เสร็จสิ้นต่อไปโดยเร็ว และเมื่อได้มีการดําเนินกระบวนการภายในที่จําเป็นเสร็จสิ้นแล้ว 
ให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการให้สัตยาบันพิธีสารเพื่อต่อต้านการลักลอบผู้โยกย้ายถิ่นฐานโดยทางบก             
ทางทะเล และทางอากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติเพื่อต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติที่จัดต้ังในลักษณะองค์กร 
 
14. เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนต่อการประชุมระดับสูง ระหว่างสมัยการประชุม
สมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 11 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้  

1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนต่อการประชุมระดับสูง  
ระหว่างสมัยการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 11 ทั้งนี้ หากมีความ
จําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทยให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดําเนินการไปได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก  

2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือผู้แทนที่ได้รับ 
มอบหมายร่วมรับรองเอกสารในข้อ 1. กับรัฐมนตรีอาเซียนด้านสิ่งแวดล้อม  ในระหว่างการประชุมสมัชชาภาคี
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  ครั้งที่ 11 ในระหว่างวันที่ 16-19 ตุลาคม 2555 ณ เมืองไฮเดอราบาด   
สาธารณรัฐอินเดีย  
  สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีสิ่งแวดล้อมอาเซียนต่อการประชุมระดับสูง  
ระหว่างสมัยการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 11 เป็นการเน้นย้ําถึงพันธะ
กิจและเจตนารมณ์ซึ่งสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในฐานะภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ  ในการดําเนินการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในภูมิภาคในการดําเนินการเพื่อบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ   และแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural  Blueprint) สําหรับปี 2552-2558 การให้การรับรองพิธีสารนาโงยาว่า
ด้วยการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรม เสริมสร้างความตระหนักในคุณค่าและความสําคัญ
ของความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนการบริการทางระบบนิเวศ และการบูรณาการเรื่องการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่การลดระดับความยากจน กระตุ้นให้มีความพยายามอย่างจริงจังที่จะปกป้อง อนุรักษ์ 
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และใช้ความหลากหลายทางชีวภาพของอาเซียนอย่างยั่งยืน  โดยดําเนินตามแผนกลยุทธ์เพื่อการอนุรักษ์ความ
หลากหลายทางชีวภาพสําหรับปี 2554-2563  และเป้าหมายไอจิว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ตระหนักว่า
ทศวรรษแห่งความหลากหลายทางชีวภาพเป็นเครื่องมือสําคัญ ที่ช่วยส่งเสริมการดําเนินงานของภาคีอนุสัญญาฯ          
ให้บรรลุตามแผนกลยุทธ์เพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ  
 
15. เรื่อง การทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) ระหว่างศูนย์อํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กังองค์กร Muhammadiyah ของสาธารณรัฐอินโดนนีเซีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา 
(MOU) ระหว่างศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) กับองค์กร Muhammadiyah ของ
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามท่ี ศอ.บต. เสนอ โดยให้เลขาธิการ ศอ.บต. เป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 
  ทั้งนี้ ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา (MOU) ระหว่าง ศอ.บต. กับองค์กร 
Muhammadiyah ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จะเป็นกรอบในการดําเนินงานการจัดสรรทุนการศึกษาให้เยาวชนจาก 
5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในสาขาวิชาต่าง ๆ ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นการเพิ่ม 
ช่องทางด้านการศึกษาอีกทางหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย 
 
16. เรื่อง การรับรองร่างแถลงการณ์การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation 
Dialogue-ACD) ครั้งที่ 1  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์การประชุมสุดยอดกรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation 
Dialogue Summit –ACD Summit) ครั้งที่ 1  
    2. อนุมัติในหลักการให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนให้การรับรองแถลงการณ์ดังกล่าว หากมีการแก้ไข
ร่างแถลงการณ์ดังกล่าวในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการหรือสาระสําคัญ ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะผู้แทนไทยในการ
ดําเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
   ร่างแถลงการณ์การประชุมสุดยอด ACD ครั้งที่ 1 มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้  
   1. ต้อนรับการเข้าเป็นสมาชิกลําดับที่ 32 ของสาธารณรฐัอิสลามอัฟกานิสถาน   
    2. รําลึกถึงข้อริเริ่มของไทยเมื่อปี 2545 ในการก่อต้ัง ACD ให้เป็นเวทีการประชุม เพื่อรวมทุกมิติ
ของความเข้มแข็งในเอเชียและเปลี่ยนทวีปเอเชียที่กว้างใหญ่ ให้เป็นประชาคมเอเชียที่เป็นเอกภาพ  
   3. แสดงความพอใจกับความสําเร็จของ ACD ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา  และให้แนวทางการดําเนิน
ความร่วมมือในอนาคต อาทิ การรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจและภัยพิบัติ การส่งเสริมความร่วมมือด้านพลังงาน ความ
มั่นคงทางอาหาร สาธารณสุข การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความ
ร่วมมือด้านการเงิน การลงทุน และการศึกษา  
   4. เน้นย้ําถึงหลักการด้านสันติภาพ เสรีภาพขั้นพื้นฐาน สิทธิมนุษยชน ความมั่นคง เสถียรภาพ และ
ความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก  
   5. ตกลงตามข้อเสนอของไทยและรัฐคูเวตในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญเพื่อ
พัฒนากลไกด้านสถาบันของ ACD ต่อไป  
   6. ยินดีกับข้อเสนอของสาธารณรัฐทาจิกิสถานที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรี ACD ครั้งที่ 11 
ข้อเสนอของราชอาณาจักรบาห์เรนที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรี ACD ครั้งที่ 12 และข้อเสนอของ
ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียที่จะเป็นเจ้าภาพการประชุมรัฐมนตรี ACD ครั้งที่ 13 รวมทั้งไทยที่จะเป็นเจ้าภาพ             
ครั้งที่ 14  
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แต่งตั้ง 

17. เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 241/2555 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการประสานและติดตาม
ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง
แห่งชาติ (ปคอป.)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 241/2555 เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการ
ประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อ
การปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)   
  ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 179/2554 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2554 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อ
การปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)  เป็นประธานกรรมการ นั้น  
  โดยท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ)  ลาออกจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 30 กันยายน 
2555 ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการของคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
อย่างต่อเนื่อง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                
พ.ศ. 2534 จึงแต่งต้ังให้รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) เป็นประธานกรรมการประสานและ
ติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง
แห่งชาติ (ปคอป.)  
  ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
 
  2. การแต่งตั้งผู้ที่จะดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติแต่งต้ัง นายดิสทัต โหตระกิตย์  กรรมการร่างกฎหมายประจํา                 
(นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคําสั่งให้
รักษาราชการแทนในตําแหน่งดังกล่าว  และรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ได้ให้ความเห็นชอบ
แล้ว ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

3. การแต่งตั้งผู้ที่จะดํารงตําแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจํา (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล  ผู้อํานวยการสํานัก (ผู้อํานวยการเฉพาะ
ด้าน (นิติการ)) สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการร่างกฎหมาย
ประจํา  (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) กลุ่มร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ และรอง
นายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เสนอ  ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

4. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 251/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดต้ัง
นิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 251/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา โดยมี
องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่   ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
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  องค์ประกอบ  มีดังนี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นที่ปรึกษา  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม  (นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ)  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงคมนาคมและปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นรองประธานกรรมการ  กรรมการ ประกอบด้วย  อธิบดีกรมการบินพลเรือน  อธิบดีกรมทางหลวง  
อธิบดีกรมป่าไม้  อธิบดีกรมศุลกากร  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน  กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด  นายนิรุตติ คุณวัฒน์ นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  นายวุฒิชัย  สิงหมณี  นายไมตรี 
ศรีนราวัฒน์  นายใหญ่  โรจน์สุวณิชกร น.อ.มนัท  ชวนะประยูร  นายชัยวัฒน์  นวราช  นายปิยะ  ตรีกาลนนท์            
นายพัฒน์ วินมูน  นายวิศณุ ทรัพย์สมพล  โดยมีผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ  รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ได้รับมอบหมาย และรองอธิบดีกรมการบินพลเรือน
ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  อํานาจหน้าที่ ประกอบด้วย  

1. กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน 
และศูนย์ซ่อมอากาศยานของประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา 

2. วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อม 
อากาศยาน  

3. ติดตามและเร่งรัดการดําเนินงานเพื่อจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อม 
อากาศยาน 

4. กําหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องรวมทั้งการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ   
5. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
6. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินการหรือปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องตามความ 

จําเป็นและเหมาะสม  
7. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  
ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 

 
5. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวง

สาธารณสุข)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายนิพนธ์  โพธ์ิพัฒนชัย  รองอธิบดี (นักบริหาร)  ประเภทบริหาร 
ระดับต้น  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ) ประเภทบริหาร  ระดับสูง 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ัง 
เป็นต้นไป 

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




