
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ท่ี  กษ 0401.4/981                        วันที ่ 21  พฤศจิกายน 2555 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  20  พฤศจิกายน  2555 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งนี้ โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 

ด้านเศรษฐกจิ – สังคม 
วาระที่12 เรื่อง ขออนุมัติเปดิตลาดนําเข้านมผงขาดมันเนยปี 2555 เพิ่มเติม 

  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเปิดตลาดนําเข้านมผงขาดมันเนยปี 2555 เพิ่มเติม 
จํานวน 6,840.36 ตัน ในอัตราภาษี ร้อยละ 5 เท่ากับอัตราภาษีในโควตาที่เก็บจริงในปัจจุบัน ตามท่ีกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ โดยให้ผู้ประกอบการนําเข้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมี
เงื่อนไขและแนวทางการจัดสรรโควตาส่วนนี้ตามท่ีคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑน์มเสนอ 
   ทั้งนี้  การดําเนินการนําเข้านมผงขาดมันเนยเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องไม่กระทบต่อมาตรการ
และปริมาณการรับซื้อน้ํานมโคจากเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลด้วย 
  หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 15 เรือ่ง โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลงัปี 2555/56 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตร ีคณะที่ 4 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานครั้งที่ 
16/2555  เมือ่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ดังนี้ 

 1. อนุมัติเป้าหมายการรับจํานํามันสําปะหลัง ในจํานวน 10 ล้านตัน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา  
และให้ปรับลดวงเงินค่าใช้จ่ายลงตามสัดส่วนของปริมาณเป้าหมายที่ลดลง โดยให้ใช้งบประมาณจากกรอบ 
วงเงินเดิม 410,000 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 ซึ่งหากมีความจําเป็นสามารถ
ขอขยายเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อไม่ให้กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายสูงเกินไปและส่งผลต่อกรอบวงเงินของสินค้าเกษตร
ชนิดอ่ืน ประกอบกับราคามันสําปะหลังในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับราคารับจํานํา ทั้งนี้ ควรดําเนินการ
รับจํานําเมื่อราคามันสําปะหลงัลดต่ํากว่าเกณฑ์ราคาที่กําหนดตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายและ
มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร 

 2. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการดังนี้ 
   (1) ปรับลดวงเงินจ่ายขาด จํานวน 5,223.056 ล้านบาท ให้สอดคล้องกับปริมาณ
เป้าหมาย รวมทั้งปรับลดค่าแปรสภาพให้สอดคล้องกับการนําผลผลิตหัวมนัสําปะหลังสดไปผลิตเป็นเอทานอล
โดยตรง โดยอัตราค่าใช้จ่ายจ่ายขาดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
   (2) ดําเนินการเกี่ยวกับการนําส่งเงินจากการจําหน่ายสินคา้ตามโครงการแทรกแซง
ตลาดมันสําปะหลังเพื่อชําระหนี้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในทันทีและ/หรอืภายใน  
3 วันทําการ โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555  
 
 

/(3) จัดทํา... 
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   (3) จัดทําข้อมลูเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกีย่วกับปริมาณ 
สต๊อกผลิตภัณฑ์มันสําปะหลงั และแผนการระบายมันสําปะหลัง  รวมทั้งร่วมกับกระทรวงพลังงานในการจัดทํา
แผนการใช้มันสําปะหลังในการผลิตเอทานอล 
  3. มอบหมายให้กระทรวงพลังงานจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น  
กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการคลัง รวมทั้งผู้ประกอบการด้านพลังงานเพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ
การแข่งขันและการส่งออกเอทานอลของประเทศ ซึ่งจะเปน็ประโยชน์ต่อการลดภาระการรับจํานํามันสําปะหลัง
ของประเทศ 
  หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 17 เรือ่ง  มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงนิปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามท่ีคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ซึ่งม ี
รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการฯ เสนอ โดยให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ
ถือปฏิบัติโดยเร็ว 
  สาระสําคัญของเรื่อง เพื่อมุ่งเน้นให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสามารถนาํนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและ 
เกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง อันจะส่งผลใหก้ารใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายและส่งผลดีต่อการ
กระตุ้นเศรษฐกิจ 
  หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์

วาระที่ 18 เรือ่ง การจัดงานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวเก่ียวกับ 
เรื่อง World Soil Day 5th December  
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีรับทราบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่อง World Soil Day 5th December ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า สืบเนื่องจากการที่กรรมการบริหารของสหภาพ
วิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อทูลเกล้า
ทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) และได้
ขอพระราชทานให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” และ FAO (องค์การอาหารและการเกษตร 
แห่งสหประชาชาติ) จะจัดเฉลิมฉลองวันดินโลกที่สํานักงานใหญ ่FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ดังนั้นเพื่อเป็น
การเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงในการส่งเสริมและ
สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนและเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งใน
ประเทศและนานาชาติ จึงเห็นสมควรที่ประเทศไทยโดยรวมควรจะเริ่มต้นจัดงานเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการ 
ให้ย่ิงใหญแ่ละสมพระเกียรติ 
  ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายกรมพัฒนาที่ดินให้เป็นหน่วยงาน 
รับผิดชอบหลักในการจัดงานเฉลิมฉลอง โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจทางด้านดิน ทั้งในรูปโปสเตอร์ การแสดง
ของจริง และแบบจําลอง (model) โดยแสดงพระราชกรณียกิจในภาพรวมที่ทรงปฏิบัติในเรื่องของการพัฒนาน้ํา 
ป่าไม้ ดิน และการเกษตร ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ํา การอนุรักษ์ป่า การพัฒนาการเกษตร และการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม เช่น น้ําเสีย ขยะ และอากาศเป็นพิษ การอนุรักษ์ดิน การแกไ้ขดินปัญหาต่าง ๆ เช่น ดินเปรี้ยวจัด 
 

/ดินปนกรวด... 
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ดินปนกรวด ดินดาน ดินทราย ดินเสื่อมโทรม และดินถูกชะล้าง และเกษตรทฤษฎีใหม ่นอกจากนี้จะมีการแสดง
พระเกียรติยศของในหลวงในเรื่องของการพัฒนาที่ดิน จนทําให้โลกยกย่อง สมาพันธ์ดินนานาชาติ (IUSS)  
ถวายเหรียญสดุดีในฐานะ Humanitarian soil scientist พระองค์แรก และขอพระราชทาน 5 ธันวาคม  
เป็นวันดินโลก (World Soil Day) และการบรรยายในห้องประชุม 
  หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่ 21 เรือ่ง ขออนุมัติเป็นเจา้ภาพจดัการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการพฒันา 

ที่ย่ังยืนในอนภูุมิภาคแม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติใหป้ระเทศไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 
เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืนในอนุภูมิภาคแม่น้ําล้านช้าง – แม่น้ําโขง 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
  วัตถุประสงค์ของการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ในอนุภูมิภาคแม่น้ําล้านช้าง – แม่น้ําโขง (International Conference on Sustainable Development in 
the Lancang – Mekong Sub-Region) เพื่อเป็นเวทีสําหรับการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับ
นโยบายเรื่องการพฒันาที่ย่ังยืนในอนุภูมิภาคแม่น้ําล้านช้างและแม่น้ําโขงที่ประกอบด้วยกัมพูชา จีน เมียนมาร์ 
สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม ซึ่งจะมีผลในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ อาทิ การบรหิารจัดการ
ภัยพิบัติจากน้ํา ความร่วมมือด้านการเกษตรและการประมง การท่องเที่ยว และความปลอดภัยในการเดินเรือใน
แม่น้ําโขงเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนและครอบคลุม อันจะส่งผลดีต่อประชาชนในไทยและในอนุภูมิภาค 
  การประชุมฯ จะแบ่งเป็น 2 ช่วงการประชุม คือการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส 
(ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2555 ณ กรุงเทพฯ และการประชุม
ระดับรัฐมนตรี (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2556  
ณ จังหวัดเชียงใหม ่
  หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 26 เรือ่ง การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการค้าข้าวทวิภาค ี
ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน  
   สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่า
ด้วยความร่วมมือการค้าข้าวทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์
จะได้มีการลงนามกับกระทรวงพาณิชย์ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ   
   ทั้งนี้ เนื้อหาสาระของร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการค้าข้าวทวิภาคีระหว่าง
รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สองฝ่ายตกลงแล้ว สอดคล้องกับร่างบันทึกความเข้าใจฯ  
ฉบับเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มมีติอนุมัติเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญดังนี้  
   1. ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนการพัฒนาการค้าข้าวระหว่างสองประเทศให้มีความมั่นคง  
โดยคํานึงถึงมิตรภาพระหว่างประเทศ มีการพึ่งพาอาศัยและมีผลประโยชน์ร่วมกัน  
   2. ทั้งสองฝ่ายจะสร้างบรรยากาศความร่วมมือที่มีเสถียรภาพ เป็นธรรมและโปร่งใสสําหรับ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบรษิัททุกรูปแบบในด้านการค้าข้าว โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศและ
เป็นไปตามหลักการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนสนบัสนุนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัททุกรูปแบบ 
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือการค้าข้าวและเพิ่มปริมาณการนําเข้าข้าวจากไทยให้มากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้  
 

/3. ทั้งสองฝ่าย... 
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วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ - สังคม 12 ขออนุมัติเปิดตลาดนําเข้านมผงขาดมันเนย ปี 2555 เพ่ิมเติม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

15 โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี 2555/56 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

17 มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.2556 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

โดย สํานักบริหารกลาง และ

สํานักแผนงานและโครงการพิเศษ

18 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเก่ียวกับเรื่อง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

World Soil Day 5th December

ต่างประเทศ 21 ขออนุมัติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาท่ียั่งยืน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ในอนุภูมิภาคแม่นํ้าล้านช้าง-แม่นํ้าโขง

26 การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการค้าข้าวทวิภาคีระหว่าง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน

หมายเหตุ   การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                                วันที่ 20 พฤศจิกายน  2555          
                                                                                                                                             
 วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   
ร้อยตํารวจเอกเฉลิม อยู่บํารุง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายภักดีหาญส์  หิมะทองคํา และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคญัได้ดังนี้ 
 
 

กฎหมาย 
 1.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 48 (1) 
   แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)  
 2.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระ
   ราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
 3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปฏิรูป
   กฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
 4.   เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... 
 5.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
 6.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2555 
 7.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือ 
   บริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ 
   ประโยชน์ได้ พ.ศ. .... 
 8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการน้ํา 
   บาดาล และกําหนดประเภทการใช้น้ําบาดาล พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. 
   (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 จํานวน 2 ฉบับ 
 9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานผลกระทบ 
   สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 
 10.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 

เศรษฐกิจ-สังคม 
 11.  เรื่อง  การกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2556  
 12.  เรื่อง  ขออนุมัติเปิดตลาดนําเข้านมผงขาดมันเนยปี 2555 เพิ่มเติม 
  13.  เรื่อง  การกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ปี  2556 
 14.  เรื่อง  การกู้เงินประจําปีงบประมาณ 2556 ของการเคหะแห่งชาติ  
 15.   เรื่อง  โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี 2555/56 
 16.  เรื่อง  การกู้เงินเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
   ปีงบประมาณ 2556  
 17.  เรื่อง   มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
 18.  เรื่อง  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่อง World Soil Day 
   5th December  
 19.  เรื่อง  การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนใน 
   สังคมเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้  
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ต่างประเทศ 
 20.  เรื่อง  การบริจาคเงินเพิ่มเติมแก่หน่วยบรรเทาและปฏิบัติงานเพื่อผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ใน 
   ตะวันออกใกล้ของสหประชาชาติ 
 21.   เรื่อง  ขออนุมัติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืนในอนุภูมิภาค
   แม่น้ําล้านช้าง-แม่น้ําโขง 
 22.  เรื่อง   การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคปี 2565 (ค.ศ. 2022)  
 23.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักร
   ไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความ 
   ร่วมมือ  
 24.  เรื่อง  การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
   สมัยที่ 18 และการประชุมรัฐสภาภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8 
 25. เรื่อง  การประชุมระดับโลกว่าด้วยโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ค.ศ. 2012 ของสหภาพ 
   โทรคมนาคมระหว่างประเทศ 
 26.  เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการค้าข้าวทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยกับ
   รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน  
  27.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ CTBT ASEAN NDC Development  
   Workshop ณ จังหวัดเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 26-28  
   พฤศจิกายน 2555  

แต่งตั้ง 
 28.   เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
  (กระทรวงสาธารณสุข)   
  2.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 292/2555 เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการประสานและ
  ติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและ 
  ค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ(ปคอป.) 
 3.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 296/2555 เรื่อง แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา 
  นายกรัฐมนตรีเพื่อทําหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย 
 4.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
 5.  แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงอุตสาหกรรมและ
  สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
 6.  แต่งต้ังกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย  
 7.  การมอบหมายให้รักษาราชการแทน (กระทรวงมหาดไทย)  

8. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
9. การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคน

ภาครัฐและคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ  
  ********************************* 

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 ร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 48 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 48 (1) แห่งพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
   กําหนดห้ามมิให้สถาบันการเงินไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้สินเชื่อทําธุรกรรมที่มีลักษณะคล้าย
การให้ สินเชื่อ หรือประกันหนี้แก่กรรมการ ผู้จัดการ รองผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือผู้ซึ่งมีตําแหน่งเทียบเท่าที่
เรียกช่ืออย่างอื่น ผู้มีอํานาจในการจัดการของสถาบันการเงิน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เว้นแต่เป็นการให้
สินเชื่อในรูปของบัตรเครดิตตามอัตราขั้นสูงที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กําหนด หรือการให้สินเชื่อเพื่อเป็น
สวัสดิการแก่บุคคลดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. ประกาศกําหนด หรือการให้สินเชื่อตามหลักเกณฑ์ที่ ธปท. 
ประกาศกําหนด  เมื่อเห็นว่าการให้สินเชื่อนั้นไม่ได้เป็นการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินออกจากสถาบันการเงินโดยมิชอบ  
 
2. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนด
พิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติรวม 2 ฉบับ ดังนี้  
  1. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และ 
  2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..)             
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้
คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
  ข้อเท็จจริง  
  กระทรวงการคลังเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า  กรมศุลกากรได้ดําเนินการยกร่าง
พระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร 
พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ เพื่อปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าและการลงทุน และ
เพื่ออํานวยความสะดวกในการนําเข้าและส่งออกสินค้าและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมศักยภาพ
การแข่งขันของภาคเอกชนในการนําเข้า ส่งออก และดําเนินธุรกิจการค้าการลงทุน โดยเป็นร่างกฎหมายที่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  ที่กําหนดไว้ในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยพิธีการศุลกากรท่ีเรียบง่ายและสอดคล้องกัน 
(The International Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures)  ที่
ประเทศไทยเป็นภาคี  ทําให้สามารถปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันประเทศไทยได้ตลอดจนเพื่อให้
มีกฎหมายรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 จึงสมควรแก้ไขกฎหมายศุลกากรดังกล่าวเป็นการ
เร่งด่วน   เพื่อให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว   
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  

1. ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
1.1 กําหนดหลักเกณฑ์การนําของเข้าเพื่อการผ่านแดนการถ่ายลําออกนอกราชอาณาจักร  

และอํานาจของพนักงานศุลกากรในการตรวจสอบ ตรวจค้นของผ่านแดนหรือของถ่ายลํา   
1.2 กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการร้องขอให้อธิบดีกรมศุลกากรพิจารณากําหนดราคาของ 

ของนําเข้า  กําหนดถิ่นกําเนิดของของที่จะนําเข้ามาในราชอาณาจักรและตีความพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อจําแนก
ประเภทของของในพกัิดอัตราศุลกากร เป็นการล่วงหน้า  

1.3 กําหนดอํานาจของอธิบดีกรมศุลกากรในการจํากัดการใช้อํานาจทางศุลกากร เพื่อตรวจ 
ของและป้องกันการลักลอบหนีศุลกากร  

1.4 กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ในการศุลกากร  
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2. ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..)              
พ.ศ. .... 

2.1 กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี มี 
อํานาจประกาศกําหนดอัตราอากรตามราคาหรือตามสภาพ  เพื่อปฏิบัติตามข้อผูกพันตามสัญญาหรือความตกลง
ระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ 

2.2 กําหนดอํานาจของอธิบดีกรมศุลกากรในการพิจารณากําหนดถิ่นกําเนิดของของที่จะ 
นําเข้ามาในราชอาณาจักรตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศเป็นการล่วงหน้า ก่อนการนําของ  
เข้ามาในราชอาณาจักร  
   2.3 กําหนดอํานาจของอธิบดีกรมศุลกากรในการพิจารณาตีความพิกัดอัตราศุลกากรเพื่อ
จําแนกประเภทของของที่จะนําเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการล่วงหน้าก่อนการนําของเข้ามาในราชอาณาจักร 

2.4 กําหนดประเภทของของที่ได้รับยกเว้นอากรเพิ่มขึ้น 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (คปก.) เสนอ 
และให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอ่ืนในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการปฏิรูป
กฎหมาย พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้ 
  1. กําหนดให้กรรมการปฏิรูปกฎหมายที่ปฎิบัติหน้าที่ไม่เต็มเวลาซึ่งมีภูมิลําเนาอยู่นอกเขต
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร มี
สิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาปฏิบัติงานเช่นเดียวกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานของกรรมการปฏิรูป
กฎหมายตามมาตรา 4  
  2. กําหนดให้กรรมการซึ่งได้รับพระบรมราชโองการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอยู่แล้วในวันที่พระราช
กฤษฎีกานี้ใช้บังคับ มีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาปฏิบัติงานย้อนหลังไปนับต้ังแต่วันที่กรรมการผู้นั้น                 
ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นกรรมการปฏิรูปกฎหมาย 
 
4.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย 
พ.ศ. ....  ที่สํานักงานคณะคณะกรรมการกฤษีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป   
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

1. กําหนดความหมายของสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายและลักษณะการกระทําที่เป็นพฤติกรรม 
อันตราย ซึ่งรวมถึงการกระทําวิปริตทางเพศ การกระทําทารุณกรรมต่อเด็ก  การฆ่าตัวตายของเด็กหรือเป็นหมู่คณะ  
การใช้ยาเสพติด  การกระทําความผิดต่อชีวิตและความผิดต่อทรัพย์ และขยายความหมายของคําว่า “เด็ก”   ให้
ครอบคลุมถึงตัวแสดงที่ปรากฎอยู่ในสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายซึ่งมีลักษณะที่ทําให้เข้าใจได้ว่าเป็นเด็กด้วย  

2. กําหนดให้พระราชบัญญัตินี้ไม่กระทบกระเทือนถึงอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการหรือเจ้าหน้าที่ 
อ่ืนตามกฎหมายอื่นที่มีลักษณะหรือเนื้อหาเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย และกําหนดให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้มี
อํานาจในการวินิจฉัยและการวางระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการและการประสานงาน 

3. กําหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  ซึ่งเป็นรัฐมนตรีของกระทรวงที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการตาม
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พระราชบัญญัตินี้  เป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย และให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของตนเท่านั้น   

4. กําหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตราย ซึ่งประกอบด้วย 
กรรมการโดยตําแหน่งและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  รวมทั้งกําหนดอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ  

5. กําหนดให้สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชนผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และ 
ผู้สูงอายุ  ทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการของคณะกรรมการ  

6. กําหนดให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอํานาจในการเข้าไปตรวจค้นในสถานที่หรือเคหสถานของบุคคล  
ค้นบุคคลหรือยานพาหนะ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่า มีสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือทรัพย์สินที่ได้ใช้หรือจะใช้ในการ
กระทําความผิดซึ่งอาจใช้เป็นพยานหลักฐานได้ ยึดหรืออายัดสิ่งยั่วยุพฤติกรรมอันตรายหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทําความผิด  รวมทั้งมีอํานาจในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดในพัสดุภัณฑ์จดหมาย  ตู้
ไปรษณีย์  ระบบคอมพิวเตอร์ ข้อมูลคอมพิวเตอร์  ฯลฯ เมื่อปรากฎหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับ
การกระทําความผิด ทั้งนี้ จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลและต้องรายงานผลการดําเนินการให้ศาลทราบด้วย  และให้
เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เป็นพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา   

7. กําหนดความผิดและบทกําหนดโทษสําหรับการกระทําความผิดเกี่ยวกับสิ่งยั่วยุพฤติกรรม 
อันตราย 
 
5. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้ในกรณีที่การผลิตอากาศยานมีความจําเป็นต้องใช้เทคโนโลยีช้ันสูงจากต่างประเทศ 
หรือมีเหตุอันควรในการส่งเสริมการประกอบกิจการดังกล่าวหรือเพื่อปฎิบัติตามพันธรกรณีตามความตกลงระหว่าง
ประเทศ อาจตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอรับใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง (2) และ (4) 
โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาของการยกเว้นไว้ด้วยก็ได้  
  2. กําหนดให้ยกเลิกวรรคสามของมาตรา 41/25 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่ง
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551  
  3. กําหนดให้ในกรณีที่การผลิตส่วนประกอบสําคัญของอากาศยานกรณีใดมีความจําเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีช้ันสูงจากต่างประเทศ หรือมีเหตุอันสมควรในการส่งเสริมการประกอบกิจการดังกล่าว หรือเพื่อปฏิบัติตาม
พันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ อาจตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา 41/23 วรรคหนึ่ง (2) และ (4) โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาของการ
ยกเว้นไว้ด้วยก็ได้  
  4. กําหนดให้ในกรณีที่การประกอบกิจการหน่วยซ่อมประเภทที่หนึ่งกรณีใดมีความจําเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีช้ันสูงจากต่างประเทศ หรือมีเหตุอันสมควรในการส่งเสริมการประกอบกิจการดังกล่าว หรือเพื่อปฏิบัติตาม
พันธกรณีตามความตกลงระหว่างประเทศ อาจตราพระราชกฤษฎีกาเพ่ือยกเว้นคุณสมบัติและลักษณะของผู้ขอรับ
ใบอนุญาตตามมาตรา 41/23 วรรคหนึ่ง (2) และ (4) โดยจะกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และระยะเวลาของการ
ยกเว้นไว้ด้วยก็ได้ 
 
6. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2555 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ 
พ.ศ. 2555 (ต้ังแต่วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป) ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอและให้
นําขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายต่อไปได้ 
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  ทั้งนี้ สลค. เสนอว่า บัดนี้ ใกล้จะถึงกําหนดวันเริ่มประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติแล้ว  
จึงได้ยกร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ พ.ศ. 2555 ขึ้น เพื่อให้มีการเรียก
ประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ต้ังแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป 
 
7. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคาร 
สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะ หรือการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวย
ความสะดวก หรือบริการในอาคาร สถานที่ หรือบริการสาธารณะอื่น เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์
ได้ พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สลก.) ตรวจพิจารณาแล้วและให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

 1. กําหนดอุปกรณ์หรือสิ่งอํานวยความสะดวกที่จัดให้มีในอาคารหรือสถานที่อ่ืน ต้องมีสภาพมั่งคง
แข็งแรงและปลอดภัยในการใช้งาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท 

 2. กําหนดให้นําบทบัญญัติกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารมาใช้บังคับโดยอนุโลมในการจัดให้มี
อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการ ในอาคารหรือสถานที่ 
  3. กําหนดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการพิเศษของคนพิการแต่ละประเภท ในอาคารที่มี
ผู้ปฏิบัติงานเป็นคนพิการร่วมอยู่ด้วย 
  4. กําหนดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการเพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้
ประโยชน์ได้อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่กําหนด ในอาคารหรือสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ องค์กรเอกชน หรือองค์กร   
อ่ืนใด 
  5. กําหนดให้สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติดําเนินการตามที่กําหนด 
ในเรื่องการจัดให้มีอุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก หรือบริการในอาคารหรือสถานที่เพื่อให้คนพิการสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ได้ 
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล และ
กําหนดประเภทการใช้น้ําบาดาล พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 จํานวน 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
อนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล และกําหนดประเภทการใช้น้ําบาดาล พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. 
(พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 จํานวน 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอนุญาต ประกอบกิจการ               
น้ําบาดาล และกําหนดประเภทการใช้น้ําบาดาล พ.ศ. …. 
   1.1 กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
น้ําบาดาล พ.ศ. 2520  
   1.2 กําหนดคํานิยาม “กิจการน้ําบาดาล” “เขตน้ําบาดาล” “ใบอนุญาต” “คําขอ”             
“ผู้ออกใบอนุญาต” “พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่” “คณะอนุกรรมการ”    
   1.3 หมวด 1 การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล 
    1.3.1 กําหนดให้การขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล ให้ย่ืนคําขอ           
ตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลประกาศกําหนด พร้อมเอกสารหลักฐานต่อพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ใน     
เขตน้ําบาดาลนั้น 
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    1.3.2 กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการน้ําบาดาล กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ได้แก่ มีอายุไม่ตํ่ากว่าย่ีสิบปีบริบูรณ์มีสัญชาติไทย เป็นต้น กรณีเป็น             
นิติบุคคล ได้แก่ ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย เป็นต้น 
   1.4 หมวด 2 การกําหนดประเภทการใช้น้ําบาดาล 
        กําหนดให้การใช้น้ําบาดาลแบ่งเป็นสามประเภท ได้แก่ การใช้น้ําบาดาลเพ่ืออุปโภค
หรือบริโภค การใช้น้ําบาดาลเพื่อธุรกิจ และการใช้น้ําบาดาลเพื่อเกษตรกรรม 
   1.5 หมวด 3 การออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล 
    1.5.1 ส่วนที่ 1 หลักเกณฑ์การพิจารณา 
             กําหนดให้การพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล ให้ผู้ออก
ใบอนุญาตคาํนึงถึงสภาพแหล่งน้ําผิวดิน สภาพสถานที่ เป็นต้น อายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาลให้มีอายุตาม
ระเบียบที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด แต่ไม่เกินกําหนดเวลาสําหรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลมีอายุไม่เกินหนึ่งปี 
ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลมีอายุไม่เกินสิบปี และใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาลมีอายุไม่เกินห้าปี 
    1.5.2 ส่วนที่ 2 การพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ํา
บาดาล ในเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล 
     (1) กําหนดให้การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล กรณี           
คําขอรับใบอนุญาตที่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดน้อยกว่า 150 มิลลิเมตร หรือบ่อน้ําบาดาลแบบ
บ่อวง ที่ท่อกรุบ่อทําด้วยซีเมนต์หรืออิฐหรือหินให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอคําขอ พร้อมเอกสารหลักฐาน
ให้ผู้ออกใบอนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาต หรือไม่ออกใบอนุญาต และกรณีคําขอรับใบอนุญาตที่ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุดต้ังแต่ 150 มิลลิเมตรขึ้นไป ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอคําขอ 
พร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณา 
     (2) กําหนดให้การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล กรณีคําขอรับ
ใบอนุญาตไม่กินวันละ 300 ลูกบาศก์เมตร ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอคําขอ พร้อมเอกสารหลักฐานให้ผู้
ออกใบอนุญาตพิจารณาออกใบอนุญาตหรือไม่ออกใบอนุญาต และกรณีคําขอรับใบอนุญาตเกินกว่าวันละ 300 
ลูกบาศก์เมตรขึ้นไป ให้พนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่เสนอคําขอ พร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะอนุกรรมการใน
ส่วนกลางพิจารณา 
    1.5.3 ส่วนที่ 3 การพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลและใบอนุญาต           
ใช้น้ําบาดาล นอกเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล 
    กําหนดให้การพิจารณาคําขอรับใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาลและใบอนุญาต             
ใช้น้ําบาดาล นอกเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล ให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลกําหนด 
    1.5.4 ส่วนที่ 4 การพิจารณาออกใบอนญุาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล 
    กําหนดให้เมื่อพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ได้รับคําขอรับใบอนุญาต ให้ส่ง          
คําขอพร้อมเอกสารหลักฐานให้คณะอนุกรรมการในส่วนกลางพิจารณา 
   1.6 หมวด 4 การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการน้ําบาดาล 
    1.6.1 กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอ
ตามแบบที่กรมทรัพยากรน้ําบาดาลประกาศกําหนด พร้อมเอกสารหลักฐานต่อพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ในเขต
น้ําบาดาลนั้น 
    1.6.2 กําหนดให้การต่ออายุใบอนุญาต กรณีใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล อายุ
ใบอนุญาต ครั้งละหนึ่งปี กรณีใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลในเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล อายุใบอนุญาต ครั้งละหนึ่งปี และ
นอกเขตวิกฤตการณ์น้ําบาดาล อายุใบอนุญาต ครั้งละสองปี และกรณีใบอนุญาตระบายน้ําลงบ่อน้ําบาดาล อายุ
ใบอนุญาต ครั้งละสามปี 
   1.7 หมวด 5 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้รับใบอนุญาต 
    1.7.1 กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในใบอนุญาต 
และต้องปฏิบัติตามประกาศของรัฐมนตรีที่ออกตามมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 รวมทั้ง
ประกาศและระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญติัน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 และที่ออกตามกฎกระทรวงนี้ 
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    1.7.2 กําหนดหลักเกณฑ์กรณีผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลที่ประสงค์จะเลิกกิจการ 
ให้แจ้งพนักงานน้ําบาดาลประจําท้องที่ทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เลิกกิจการ และต้องอุดกลบบ่อน้ําบาดาล 
กรณีผู้รับใบอนุญาตใช้น้ําบาดาลไม่ประสงค์จะให้บริการน้ําบาดาล หากยังมีผู้ใช้น้ําบาดาล ให้ผู้รับใบอนุญาตจัดมา    
รับโอนใบอนุญาต 
  2. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 
   กําหนดให้ยกเลิกค่าธรรมเนียมตามความใน (2) และ (3) ของข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง  
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ําบาดาล พ.ศ. 2520 และกําหนดค่าธรรมเนียม ดังนี้ 
   2.1 ใบอนุญาตเจาะน้ําบาดาล ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อตอนบนสุด น้อยกว่า 
100 มิลลิเมตร และให้หมายความรวมถึงบ่อน้ําบาดาลแบบบ่อวงที่ท่อกรุบ่อทําด้วยซีเมนต์หรืออิฐหรือหินด้วย ฉบับ
ละ 100 บาท ที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฯ ต้ังแต่ 100 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 200 มิลลิเมตร ฉบับละ 500 บาท  
และที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฯ ต้ังแต่ 200 มิลลิเมตร ขึ้นไป ฉบับละ 1,000 บาท 
   2.2 ใบอนุญาตใช้น้ําบาดาล ขนาดบ่อน้ําบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อกรุบ่อ
ตอนบนสุดน้อยกว่า 100 มิลลิเมตร และให้หมายความรวมถึงบ่อน้ําบาดาลแบบบ่อวง ที่ท่อกรุบ่อทําด้วยซีเมนต์หรือ
อิฐหรือหินด้วย ฉบับละ 100 บาท ขนาดบ่อน้ําบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฯ ต้ังแต่ 100 มิลลิเมตร แต่น้อยกว่า 
200 มิลลิเมตร ฉบับละ 500 บาท และขนาดบ่อน้ําบาดาลที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางฯ ต้ังแต่ 200 มิลลิเมตร ขึ้นไป 
ฉบับละ 1,000 บาท 
 
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงาน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ . . . . . ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอและให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
   1.  กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
   2. กําหนดนิยามคําว่า “ใบอนุญาต” ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานเกี่ยวกับการศึกษา  
ผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม “อยู่ประจํา” “หน่วยงานของรัฐ” 
  3. หมวด 1 คุณสมบัติของผู้ขอรับใบอนุญาต 
   3.1 กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสําหรับบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาต 
ได้แก่ มีสัญชาติไทย มีประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงานการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่เลขาธิการ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประกาศกําหนด ไม่เคยมีส่วนร่วมในการจัดทําหรือ        
ให้การรับรองรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ฯลฯ ด้วยความประมาทเลินเล่อจนเป็นเหตุให้ทางราชการ                 
ได้รับความเสียหาย เป็นต้น 
   3.2 กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามสําหรับนิติบุคคลผู้มีสิทธิขอรับใบอนุญาต ได้แก่ 
เป็นนิติบุคคลประเภทใดประเภทหนึ่ง ไม่เคยถูกสั่งเพิกถอนใบอนุญาต หรือใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทํารายงานเกี่ยวกับ
การศึกษาผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพราะเหตุที่ได้จัดทํา มีส่วนร่วมในการจัดทํา ฯลฯ ในส่วนที่          
เป็นเท็จหรือเจตนาปกปิดข้อเท็จจริงที่เป็นสาระสําคัญ เป็นต้น 
  4. หมวด 2 การขอและการออกใบอนุญาต 
   กําหนดหลักเกณฑ์การยื่นคําขอรับใบอนุญาต การตรวจสอบคําขอรับใบอนุญาต เอกสาร 
และหลักฐาน และหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ย่ืนคําขอรับใบอนุญาต 
  5. หมวด 3 การควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ได้รับใบอนุญาต 
   5.1 ส่วนที่ 1 การจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 
   กําหนดหลักเกณฑ์การจัดทําหรือให้การรับรองรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้น และ
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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   5.2 ส่วนที่ 2 การเปลี่ยนแปลงบุคคลธรรมดาผู้ได้รับใบอนุญาตและเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจํา
กับนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาต 
   กําหนดหลักเกณฑ์กรณีนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตประสงค์จะเปลี่ยนตัวบุคคลธรรมดา            
ผู้ได้รับใบอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจํา ให้แจ้งเป็นหนังสือต่อเลขาธิการภายในสามสิบวันทําการนับแต่วันที่            
มีการเปลี่ยนตัว กรณีนิติบุคคลผู้ได้รับใบอนุญาตรายใดมีบุคคลธรรมดาผู้ได้รับอนุญาตหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งอยู่ประจํา           
ไม่ครบถ้วน ให้หยุดการจัดทําหรือให้การรับรองรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นหรือรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแจ้งให้เลขาธิการฯ ทราบภายในสามสิบวันทําการนับแต่วันที่มีบุคคลดังกล่าวไม่ครบถ้วน 
  6. หมวด 4 การต่ออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาต 
   กําหนดให้การขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ย่ืนคําขอต่อเลขาธิการฯ ภายในหกสิบวันทําการก่อน
ใบอนุญาตสิ้นอายุตามแบบที่กําหนดพร้อมเอกสารและหลักฐาน ในกรณีที่ใบอนุญาตชํารุด สูญหาย หรือถูกทําลายใน
สาระสําคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตยื่นคําขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อเลขาธิการภายในสามสิบวันทําการนับแต่วันที่ทราบ
ถึงการชํารุดสูญหาย หรือถูกทําลายในสาระสําคัญตามแบบที่กําหนดพร้อมเอกสารและหลักฐาน 
  7. หมวด 5 การเตือน การพักใช้ และการเพิกถอนใบอนุญาต 
   กําหนดให้เลขาธิการฯ มีอํานาจเตือนเป็นหนังสือ เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติ
ตามแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กําหนดไว้ในประกาศ ทส. เป็นต้น มีอํานาจสั่งพัก
ใช้ใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับใบอนุญาตจัดทํา มีส่วนร่วมในการจัดทํา หรือให้การรับรองรายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบ้ืองต้นหรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้วยความประมาทเลินเล่อจนอาจเป็นเหตุให้ทาง
ราชการได้รับเสียหาย เป็นต้น และมีอํานาจสั่งเพิกถอนใบอนุญาต เมื่อปรากฏว่าผู้ได้รับอนุญาตขาดคุณสมบัติตามข้อ 
4 หรือข้อ 5 แล้วแต่กรณี เป็นต้น 
  8. หมวด 6 ค่าธรรมเนียม 
   กําหนดค่าธรรมเนียม คําขอรับใบอนุญาต ฉบับละ 40 บาท ใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิ              
ทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ 5,000 บาท 
 
10. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างประกาศ 
  กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 
0.005 โดยน้ําหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1เดือน คือต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 
2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
 

เศรษฐกิจ-สังคม 
11. เรื่อง การกู้เงินของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปีงบประมาณ 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้   
   1. อนุมัติให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กู้เงินในประเทศในปีงบประมาณ 2556 จํานวน 4,000 
ล้านบาท เพื่อทดแทนพันธบัตรเดิมที่ครบกําหนดโดย กค. ค้ําประกัน  
   2. อนุมัติให้ กค. เป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน 
และการค้ําประกันในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็น  
 
12. เรื่อง ขออนุมัติเปิดตลาดนําเข้านมผงขาดมันเนยปี 2555 เพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเปิดตลาดนําเข้านมผงขาดมันเนยปี 2555 เพิ่มเติม จํานวน 6,840.36 
ตัน ในอัตราภาษี ร้อยละ 5 เท่ากับอัตราภาษีในโควตาที่เก็บจริงในปัจจุบัน ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 
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เสนอ โดยให้ผู้ประกอบการนําเข้าให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีเงื่อนไขและแนวทางการจัดสรร
โควตาส่วนนี้ตามท่ีคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเสนอ 
   ทั้งนี้  การดําเนินการนําเข้านมผงขาดมันเนยเพิ่มเติมดังกล่าว จะต้องไม่กระทบต่อมาตรการและ
ปริมาณการรับซื้อน้ํานมโคจากเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลด้วย 
 
13. เรื่อง การกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ํา ปี  2556 
  คณะรัฐมนตรีมมีติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้  

1. รับทราบประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นตํ่า (ฉบับที่ 7)  ลงวันที่ 10 ตุลาคม  
2555 เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป  ตามมติ
คณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18 ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555  

2. แต่งต้ังคณะทํางานร่วมภาครัฐและเอกชน โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)  
เป็นประธานคณะทํางาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ผู้อํานวยการสํานัก
งบประมาณ และผู้แทนคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน  (กกร.) เป็นคณะทํางาน ปลัดกระทรวงแรงงาน 
เป็นคณะทํางานและเลขานุการ และเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นคณะทํางาน
และผู้ช่วยเลขานุการ โดยมีอํานาจหน้าที่ศึกษาและพิจารณามาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้าง
ขั้นตํ่าปี 2556 และเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ที่เกี่ยวข้อง           
ซึ่งเป็นมาตรการใหม่  

3. เห็นชอบมาตรการการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ปี 2556 และเพิ่มขีด 
ความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs)  ที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นมาตรการเดิมและ   
กําลังจะสิ้นสุด โดยให้ต่อระยะเวลาดําเนินการออกไปอีก 1 ปี นับจากวันที่มาตรการนั้นสิ้นสุด   
 
14. เรื่อง การกู้เงินประจําปีงบประมาณ 2556 ของการเคหะแห่งชาติ  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) กู้เงินประจําปีงบประมาณ 2556 จํานวน 
17,400 ล้านบาท โดยมีกระทรวงการคลังค้ําประกัน ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ  
   ทั้งนี้ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติได้พิจารณาอนุมัติการกู้เงินประจําปีงบประมาณ 2556 ของ
การเคหะแห่งชาติแล้วในการประชุมครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2555 รวมจํานวน 17,400 ล้านบาท 
ประกอบด้วย เงินกู้เพื่อการลงทุน จํานวน 1,700 ล้านบาท และเงินกู้เพื่อชําระหนี้เดิม (Roll Over) จํานวน 15,700 
ล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี                 
วันที่ 9 ตุลาคม 2555  
 
15.  เรื่อง โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังปี 2555/56 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานครั้งที่ 16/2555  เมื่อวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2555 ดังนี้ 

 1. อนุมัติเป้าหมายการรับจํานํามันสําปะหลัง ในจํานวน 10 ล้านตัน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา  และให้
ปรับลดวงเงินค่าใช้จ่ายลงตามสัดส่วนของปริมาณเป้าหมายที่ลดลง โดยให้ใช้งบประมาณจากกรอบวงเงินเดิม 
410,000 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2555 ซึ่งหากมีความจําเป็นสามารถขอขยายเพิ่มเติม
ในภายหลัง เพื่อไม่ให้กรอบวงเงินค่าใช้จ่ายสูงเกินไปและส่งผลต่อกรอบวงเงินของสินค้าเกษตรชนิดอ่ืน ประกอบกับ
ราคามันสําปะหลังในปัจจุบันอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกับราคารับจํานํา ทั้งนี้ ควรดําเนินการรับจํานําเมื่อราคา              
มันสําปะหลังลดต่ํากว่าเกณฑ์ราคาที่กําหนดตามความเห็นของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร 
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 2. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดําเนินการดังนี้ 

   (1) ปรับลดวงเงินจ่ายขาด จํานวน 5,223.056 ล้านบาท ให้สอดคล้องกับปริมาณเป้าหมาย 
รวมทั้งปรับลดค่าแปรสภาพให้สอดคล้องกับการนําผลผลิตหัวมันสําปะหลังสดไปผลิตเป็นเอทานอลโดยตรง โดยอัตรา
ค่าใช้จ่ายจ่ายขาดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
   (2) ดําเนินการเกี่ยวกับการนําส่งเงินจากการจําหน่ายสินค้าตามโครงการแทรกแซงตลาด
มันสําปะหลังเพื่อชําระหนี้ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในทันทีและ/หรือภายใน 3 วันทําการ 
โดยยึดแนวทางปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2555  
   (3) จัดทําข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับปริมาณสต๊อก
ผลิตภัณฑ์มันสําปะหลัง และแผนการระบายมันสําปะหลัง  รวมทั้งร่วมกับกระทรวงพลังงานในการจัดทําแผนการ          
ใช้มันสําปะหลังในการผลิตเอทานอล 
  3. มอบหมายให้กระทรวงพลังงานจัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวง
พาณิชย์ และกระทรวงการคลัง รวมทั้งผู้ประกอบการด้านพลังงานเพื่อหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันและ
การส่งออกเอทานอลของประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการลดภาระการรับจํานํามันสําปะหลังของประเทศ 
 
16. เรื่อง การกู้เงินเพื่อการบริหารหนี้เงินกู้ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ปีงบประมาณ 
2556  
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้  
   1. อนุมั ติ ให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (ธ .ก .ส . )  กู้ เงินในประเทศ                
ในปีงบประมาณ 2556 วงเงินไม่เกิน 113,798 ล้านบาท เพื่อ Roll Over เงินกู้ที่จะครบกําหนดชําระคืน โดยมี กค. 
ค้ําประกัน รัฐบาลรับภาระชําระคืนต้นเงินกู้และดอกเบี้ยจากการกู้ เงินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ เกิดขึ้นจริง                 
จากการดําเนินการ Roll Over ทั้งหมด   
   2. อนุมัติให้ กค. เป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไขและรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน
และการค้ําประกันเงินกู้ในแต่ละครั้งได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น  
 
17. เรื่อง  มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามท่ี
คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็น
ประธานกรรมการฯ เสนอ โดยให้ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติโดยเร็ว 
  สาระสําคัญของการกําหนดมาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อ
มุ่งเน้นให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและสามารถนํานโยบาย
ของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมและเกิดประสิทธิผลอย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เป็นไปตามเป้าหมายและส่งผลดีต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ 
 
18. เรื่อง การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเก่ียวกับเรื่อง World Soil Day 5th 
December  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่อง 
World Soil Day 5th December ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า สืบเนื่องจากการที่กรรมการบริหารของสหภาพวิทยาศาสตร์
ทางดินนานาชาติเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล
นักวิทยาศาสตร์ทางดินเพื่อมนุษยธรรม (The Humanitarian Soil Scientist) และได้ขอพระราชทานให้วันที่ 5 
ธันวาคมของทุกปีเป็น “วันดินโลก” และ FAO (องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ) จะจัดเฉลิมฉลอง
วันดินโลกที่สํานักงานใหญ่ FAO กรุงโรม สาธารณรัฐอิตาลี ดังนั้นเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระ
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เจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงในการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรดินจนเป็นที่ประจักษ์
ต่อสาธารณชนและเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและนานาชาติ จึงเห็นสมควรที่ประเทศไทยโดยรวม
ควรจะเริ่มต้นจัดงานเฉลิมฉลองอย่างเป็นทางการให้ย่ิงใหญ่และสมพระเกียรติ 
  ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายกรมพัฒนาที่ดินให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักใน
การจัดงานเฉลิมฉลอง โดยมีกิจกรรมหลัก ๆ ได้แก่ การจัดนิทรรศการเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระราชกรณียกิจทางด้านดิน ทั้งในรูปโปสเตอร์ การแสดงของจริง และแบบจําลอง 
(model) โดยแสดงพระราชกรณียกิจในภาพรวมที่ทรงปฏิบัติในเรื่องของการพัฒนาน้ํา ป่าไม้ ดิน และการเกษตร 
ได้แก่ การพัฒนาแหล่งน้ํา การอนุรักษ์ป่า การพัฒนาการเกษตร และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เช่น น้ําเสีย ขยะ และ
อากาศเป็นพิษ ตลอดจนแนวพระราชดําริด้านการอนุรักษ์ดิน และการแก้ไขดินปัญหาต่าง ๆ เช่น ดินเปรี้ยวจัด ดินปน
กรวด ดินดาน ดินทราย ดินเสื่อมโทรม และดินถูกชะล้าง และเกษตรทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้จะมีการแสดงพระ
เกียรติยศของในหลวงในเรื่องของการพัฒนาที่ดิน จนทําให้โลกยกย่อง สมาพันธ์ดินนานาชาติ (IUSS) ถวายเหรียญ
สดุดีในฐานะ Humanitarian soil scientist พระองค์แรก และขอพระราชทาน 5 ธันวาคม เป็นวันดินโลก (World 
Soil Day) และการบรรยายในห้องประชุม 
 
19. เรื่อง การสนับสนุนมาตรการผลักดันการจัดสิ่งอาํนวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสงัคมเขา้ถึงและ
ใช้ประโยชน์ได้  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (พม.) เสนอ ดังนี้  
   1. ใหส้ํานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณสําหรับการกอ่สร้างอาคารใหม่ของหน่วยงานหรือ
อาคารเก่าต้องปรับปรุง หรือจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้คนพิการและทุกคนในสังคมเข้าถึงและใชป้ระโยชน์ได้ของ
หน่วยงานราชการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 19 พฤษภาคม 2552 (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ) โดยให้จัดสิ่งอํานวยความ
สะดวกขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการไม่น้อยกว่า 5 ประเภท ได้แก่ ทางลาด ห้องน้ํา ที่จอดรถ ป้ายและสัญลักษณ์ และ
บริการข้อมูลขา่วสาร ตามท่ีหน่วยงานขอรับการสนับสนนุ ทั้งนี้ การประมาณการงบประมาณสําหรับการจัดทําสิ่ง
อํานวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสําหรับคนพิการ ครบทั้ง 5 ประเภท แห่งละ 300,000 บาท  
   2. ใหทุ้กหน่วยงานตามข้อ 1. กําหนดเป้าหมายการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ 
จนถึงปี 2558 พร้อมทั้งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในปี 2558 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
Community)   
   3. ให้ทุกหน่วยงานตามข้อ 1. รายงานผลการดําเนินงาน ทุกรอบ 6 เดือน พร้อมทั้งชี้แจงเหตุผล
ความจําเป็นกรณีไม่สามารถดําเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่หน่วยงานกําหนดไว้ได้ โดยให้สํานักงานส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พม. เป็นผู้รวบรวมรายงานผลการดําเนินงานเพื่อนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป  
 

ต่างประเทศ 
20. เรื่อง การบริจาคเงินเพิ่มเติมแก่หน่วยบรรเทาและปฏิบัติงานเพื่อผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ของ
สหประชาชาติ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการให้ไทยเพิ่มเงินบริจาคโดยสมัครใจให้แก่หยน่วยบรรเทาและ
ปฏิบัติงานเพื่อผู้อพยพชาวปาเลสไตน์ในตะวันออกใกล้ของสหประชาชาติ (The United Nations Relief and 
Works Agency for Palestine Refugees in the Near East – UNRWA) จากปีละ 30,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 
40,000 ดอลลาร์สหรัฐ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป  จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสําคัญที่
เกี่ยวกับเงื่อนไขการบริจาค  หรือสถานการณ์ในปาเลสไตน์ หรือบริบททางสภาวะเศรษฐกิจไทย  ตามท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) เสนอ   โดยให้ กต. ประสานขอรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการนี้กับสํานักงบประมาณต่อไป   
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21.  เรื่อง ขออนุมัติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืนในอนุภูมิภาคแม่น้ําล้าน
ช้าง-แม่น้ําโขง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ประเทศไทยโดยกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืนในอนุภูมิภาคแม่น้ําล้านช้าง – แม่น้ําโขง ตามที่กระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ 
  วัตถุประสงค์ของการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืนในอนุ
ภูมิภาคแม่น้ําล้านช้าง – แม่น้ําโขง (International Conference on Sustainable Development in the 
Lancang – Mekong Sub-Region) เพื่อเป็นเวทีสําหรับการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับนโยบายเรื่อง
การพัฒนาที่ย่ังยืนในอนุภูมิภาคแม่น้ําล้านช้างและแม่น้ําโขงที่ประกอบด้วยกัมพูชา จีน เมียนมาร์ สปป.ลาว ไทย และ
เวียดนาม ซึ่งจะมีผลในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ อาทิ การบริหารจัดการภัยพิบัติจากนํ้า ความ
ร่วมมือด้านการเกษตรและการประมง การท่องเที่ยว และความปลอดภัยในการเดินเรือในแม่น้ําโขงเพื่อการพัฒนาที่
ย่ังยืนและครอบคลุม อันจะส่งผลดีต่อประชาชนในไทยและในอนุภูมิภาค 
  การประชุมฯ จะแบ่งเป็น 2 ช่วงการประชุม คือการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส (ปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2555 ณ กรุงเทพฯ และการประชุมระดับรัฐมนตรี 
(รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 มกราคม 2556 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
22. เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคปี 2565 (ค.ศ. 2022)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้  
  1. ให้ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี 2565 (ค.ศ. 2022)  
   2. ให้มีการจัดต้ังคณะกรรมการ/คณะทํางานต่าง ๆ ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อเตรียมการ
สําหรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี 2565  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
   กต. รายงานว่า  
  1. ในระหว่างการประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 20 ณ นครวลาดิวอสต็อก สหพันธรัฐรัสเซีย 
นายกรัฐมนตรีได้แจ้งความประสงค์ของไทยที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคในปี 2565 (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 
11 กันยายน 2555) ทั้งนี้ สมาชิกเอเปคจะหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในแต่ละปี โดยจะต้องจัดการ
ประชุมที่เกี่ยวข้องตลอดปีทั้งในระดับรัฐมนตรีสาขาต่าง ๆ เจ้าหน้าที่อาวุโส คณะกรรมการ และคณะทํางาน ซึ่งการ
ประชุมที่สําคัญที่สุด คือ การประชุมผู้นําเขตเศรษฐกิจที่จะมีขึ้นในช่วงปลายปี   
   2. ไทยเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อต้ังเอเปค ซึ่งก่อต้ังขึ้นเมื่อปี 2532 (ค.ศ. 1989) ปัจจุบันมีสมาชิก
ทั้งหมด 21 เขตเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ความร่วมมือในกรอบเอเปคเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการกระชับความสัมพันธ์ด้าน
การค้า การลงทุน และความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและวิชาการกับสมาชิกเอเปคที่เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่สําคัญ
ของไทย  ทั้งยังเป็นตัวกระตุ้นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่าง
ย่ังยืน  
   3. ในขณะนี้มีเขตเศรษฐกิจสมาชิกเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเอเปคแล้วจนถึงปี 2564 (ค.ศ. 2021) กอปร
กับเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วหลังจากไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรี (APEC Ministerial 
Meeting-AMM) เมื่อปี 2535 (ค.ศ. 1992) และการประชุมระดับผู้นํา (APEC Economic Leaders Meeting-
AELM) เมื่อปี 2546 (ค.ศ. 2003) ภายใต้หัวข้อหลัก “A World of Differences : Partnership for the Future” 
ดังนั้น การเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565 จึงถือเป็นช่วงจังหวะเวลาเหมาะสมที่ไทยจะมีบทบาท
เด่นและสร้างสรรค์ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศชั้นนําอีกครั้ง  
  4. ไทยควรแจ้งความจํานงในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคต่อสํานักเลขาธิการ   
เอเปคอย่างเป็นทางการในโอกาสแรก เพื่อเป็นการดําเนินการตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้ต่อที่ประชุมผู้นํา  
และเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของไทยในเรื่องดังกล่าว  อันจะช่วยรักษาโอกาสของไทยในการเป็นเจ้าภาพเอเปค              
ในปี 2565  



 14 

  5. การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเอเปคเป็นเรื่องที่มีผลกระทบต่อผลประโยชน์และภาพลักษณ์ของ
ประเทศ  ทั้งในแง่บทบาทของไทยในเวทีเอเปค  ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจช้ันนํากรอบหนึ่งของโลก การ
ผลักดันประเด็นสําคัญต่าง ๆ เชิงนโยบาย และการแสดงศักยภาพของไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับ
นานาชาติ รวมทั้งผลประโยชน์ทางอ้อมทางด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  นอกจากนี้ การเตรียมการเพื่อให้ไทย
เป็นเจ้าภาพการประชุมดังกล่าวได้อย่างเรียบร้อยและสําเร็จลุล่วงอย่างเต็มภาคภูมิ ต้องอาศัยความร่วมมือและการ
ดําเนินการของส่วนราชการหลายภาคส่วน  จึงต้องขอความเห็นชอบในหลักการจากคณะรัฐมนตรีเพื่อให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเตรียมการและมีส่วนร่วมในคณะทํางาน/คณะกรรมการด้านต่าง ๆ ซึ่งจะมีการจัดต้ังขึ้นในระยะต่อไปสําหรับ
การเตรียมงานจัดการประชุมในปี 2565  
 
23. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับ
กระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอดังนี้  
    1.  อนุมัติการจัดทําร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทย
กับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือ  
   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในบันทึกความ
เข้าใจดังกล่าว  
   3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงถ้อยคําของบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่
สาระสําคัญ  เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการ
ได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง  
   ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการ
ต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการกระชับความร่วมมือมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ฉัน
มิตรระหว่างกระทรวงการต่างประเทศของสองฝ่าย และส่งเสริมการประสานงาน การหารือ และความร่วมมือระหว่าง
กัน อาทิ การจัดต้ังสายด่วนระหว่างผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองฝ่าย การแลกเปลี่ยนการเยือน ความร่วมมือด้านการ
ฝึกอบรมและด้านการศึกษาวิจัย รวมทั้งการสื่อสารในระดับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลของคู่ภาคี เป็นต้น   
 
24. เรื่อง การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 18 และ
การประชุมรัฐสภาภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ
ดังนี้   

1. รับทราบองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยสําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 18 และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8   

2. เห็นชอบแต่งต้ังปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
สําหรับการประชุมดังกล่าว และให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา  ทําหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนในกรณีที่ปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่สามารถปฏิบัติที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทยได้ 

3. เห็นชอบต่อ (ร่าง) กรอบการเจรจาของประเทศไทยสําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญา 
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 18  

4. เห็นชอบต่อ (ร่าง)  กรอบการเจรจาของประเทศไทยสําหรับการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต  
สมัยที่ 8 และให้เสนอต่อรัฐสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
  สาระสําคัญของร่าง 2 ฉบับ ดังนี้  

1. (ร่าง)  กรอบการเจรจาของประเทศไทยสําหรับการประชุมกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่า 
ด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 18 จะเน้นย้ําการดําเนินงานภายใต้อนุสัญญาฯ ในระยะยาว  โดย
มุ่งหวังให้รัฐภาคียกระดับการดําเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจก การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
การสนับสนุนทางการเงินและเทคโนโลยีจากประเทศพัฒนาแล้ว ทั้งนี้ เรียกร้องให้ประเทศพัฒนาแล้ว  ต้องเป็นผู้นํา
ในการดําเนินการลดก๊าซเรือนกระจกและการให้การสนับสนุน   
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  2.   (ร่าง) กรอบเจรจาสําหรับการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 
ข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมายในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในภาคผนวกที่ 1 
หรือประเทศพัฒนาแล้ว เกิดช่วงพันธกรณีที่ 2 ภายใต้พิธีสารฯ และมีผลบังคับใช้โดยเร็ว 

ทั้งนี้  (ร่าง)  กรอบการเจรจาของประเทศไทยสําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาฯ สมัยที่ 18  
(COP18) และ (ร่าง)  กรอบเจรจาของประเทศไทยสําหรับการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 8 (CMP8)  ทั้ง
สองฉบับ  เป็นไปตามหลักการของอนุสัญญาฯ คือ  มีความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่างกันตามขีด
ความสามารถและสถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ และไม่ขัดกับนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อ
รัฐสภา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ตลอดจนแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2551 – 2555  
 
25. เรื่อง การประชุมระดับโลกว่าด้วยโทรคมนาคมระหว่างประเทศ ค.ศ. 2012 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้  

1. เห็นชอบให้คณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมระดับโลกว่าด้วยโทรคมนาคม 
ระหว่างประเทศ ค.ศ. 2012   ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (Wold Conference on International 
Telecommunications 2012: WCIT – 12) ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 3-14 ธันวาคม 2555 

2. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พิจารณาออกตราสารแต่งต้ังผู้แทนไทย  
(Credentials) โดยมอบอํานาจให้ผู้แทนไทยเข้าร่วมอภิปราย แสดงความคิดเห็นและลงมติในนามของรัฐบาลไทย 
และมอบอํานาจให้หัวหน้าคณะและรองหัวหน้าคณะเป็นผู้ลงนามในกรรมสารสุดท้ายของการประชุม WCIT-12 
  วัตถุประสงค์ของการประชุม ฯ เพื่อเป็นเวทีสําหรับคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกของ ITU  จาก 
193 ประเทศทั่วโลก  ในการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ITRs เนื่องจาก ITRs  ฉบับที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันมีผลบังคับใช้
ต้ังแต่ปี ค.ศ. 1988 จึงไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบันของกิจการโทรคมนาคมระหว่างประเทศ   โดยคณะผู้แทน
ของแต่ละประเทศจะประกอบด้วย   ผู้แทนจากหน่วยงานกําหนดนโยบายและหน่วยงานกํากับดูแลด้านโทรคมนาคม
และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหลัก 
 
26. เรื่อง การจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการค้าข้าวทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
สาธารณรัฐประชาชนจีน  
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการค้า
ข้าวทวิภาคีระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะได้มีการลงนามกับกระทรวง
พาณิชย์ของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ   
   ทั้งนี้ เนื้อหาสาระของร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการค้าข้าวทวิภาคีระหว่างรัฐบาล
ไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนที่สองฝ่ายตกลงแล้ว สอดคล้องกับร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับเดิมที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 โดยมีเนื้อหาสาระสําคัญดังนี้  
   1. ทั้งสองฝ่ายจะสนับสนุนการพัฒนาการค้าข้าวระหว่างสองประเทศให้มีความมั่นคง โดยคํานึงถึง
มิตรภาพระหว่างประเทศ มีการพึ่งพาอาศัยและมีผลประโยชน์ร่วมกัน  
   2. ทั้งสองฝ่ายจะสร้างบรรยากาศความร่วมมือที่มีเสถียรภาพ เป็นธรรมและโปร่งใสสําหรับ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัททุกรูปแบบในด้านการค้าข้าว โดยสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศและเป็นไป
ตามหลักการค้าระหว่างประเทศ ตลอดจนสนับสนุนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัททุกรูปแบบเพื่อส่งเสริมความ
ร่วมมือการค้าข้าวและเพิ่มปริมาณการนําเข้าข้าวจากไทยให้มากขึ้นเท่าที่จะเป็นไปได้  
   3. ทั้งสองฝ่ายจะส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัททุกรูปแบบในการผลักดันการค้า
ข้าวระหว่างสองประเทศและแสวงหาตลาดข้าวระหว่างประเทศบนพื้นฐานของกฎเกณฑ์การตลาด และจะส่งเสริม
สนับสนุนหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและบริษัทของแต่ละประเทศให้มีการจัดการและแก้ไขปัญหาด้านการค้าข้าวอย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและผลประโยชน์ร่วมกัน โดยมีความสอดคล้องกับสัญญาและกฎหมายที่
เกี่ยวข้องของทั้งสองประเทศ   
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   4. ประเทศใดประเทศหนึ่งสามารถทบทวนแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ เพิ่มเติมได้โดยต้องเป็นการ
ยอมรับร่วมกันของทั้งสองฝ่าย หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องการยุติการดําเนินการตามบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับนี้ ต้องแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า ซึ่งจะมีผลสิ้นสุดในทางปฏิบัติในอีก 6 เดือนข้างหน้าหลังจากอีก
ฝ่ายหนึ่งได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการแล้ว  
 
27. เรื่อง ขออนุมัติการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ CTBT ASEAN NDC Development Workshop ณ 
จังหวัดเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2555  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอดังนี้   
    1. เห็นชอบให้ วท. โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติในฐานะตัวแทนของประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศ
สมาชิกของคณะกรรมาธิการเตรียมการสําหรับองค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ 
(Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization : CTBTO 
Prep Com) ตอบรับการเป็นผู้ลงนามในหนังสือตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ CTBT ASEAN 
National Data Centre (NDC) Development Workshop ณ จังหวัดเชียงใหม่ ราชอาณาจักรไทย ระหว่างวันที่ 
26-28 พฤศจิกายน 2555 ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตามหนังสือของคณะกรรมาธิการฯ ทั้งนี้ หากมีการ
เปลี่ยนแปลงถ้อยคําที่มิใช่สารัตถะสําคัญของหนังสือของคณะกรรมาธิการฯ ให้ วท. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและ
กฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เพื่อพิจารณาดําเนินการแทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีก   
    2. อนุญาตให้สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นผู้ลงนามใน
หนังสือตอบรับการเป็นเจ้าภาพฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ ไปยังคณะกรรมาธิการฯ ตามแนวทางที่ กต.          
เคยให้ไว้  
 
 

แต่งตั้ง 
28.  เรื่อง แต่งตั้ง 
  1. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข)   
   คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ ดังนี้  
    1) นายสมศักด์ิ  ลีเชวงวงศ์ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์) กลุ่ม
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาออร์โธปิดิกส์) กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิกส์ กลุ่ม
ภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลเลิดสิน กรมการแพทย์ ต้ังแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554   
    2) นายวีระ บูรณะกิจเจริญ นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารศัลยกรรม) 
กลุ่มงานศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง 
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขากุมารศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพ
เด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ต้ังแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555  
    3) นายยุทธนา แสงสุดา นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา) กลุ่มงาน
รังสีวิทยา กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวช
กรรม สาขารังสีวิทยา) กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ต้ังแต่วันที่ 15 
มิถนุายน 2555  
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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  2. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 292/2555 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการประสานและติดตาม
ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดอง
แห่งชาติ (ปคอป.) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 292/2555 เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการ
ประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อ
การปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)  
  ตามท่ีไ ด้มีคํ าสั่ งสํ านักนายกรัฐมนตรี  ที่  241/2555 ลงวันที่  8 ตุลาคม  2555 แต่ง ต้ัง                
รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง)  เป็นประธานกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) นั้น 
  โดยท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีและแต่งต้ัง
รัฐมนตรี  ตามประกาศลงวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการของคณะกรรมการประสานและติดตาม
ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ 
(ปคอป.) ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างต่อเนื่อง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน   พ.ศ. 2534 จึงยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 241/2555 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 
2555 และแต่งต้ังให้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงาน
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)   
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
 
  3. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 296/2555 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีเพื่อทําหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 296/2555 เรื่อง แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่
ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทําหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย  
  อาศัยอํานาจตามมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
และข้อ 3 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2552 จึงมีคําสั่งแต่งต้ัง              
นางนลินี ทวีสิน ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเพื่อทําหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย และให้ผู้แทนการค้าไทยมี
อํานาจหน้าที่ตามข้อ 5 ของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ. 2552  
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
  4. แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนางปริศนา พงษ์ทัดศิริกุล อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ให้ดํารง
ตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม ต้ังแต่วันที่ 7 ธันวาคม 2555 เพื่อทดแทน
ตําแหน่งที่จะว่างในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 เนื่องจากผู้ดํารงตําแหน่งปัจจุบันขอลาออกจากราชการ ตามที่กระทรวง
วัฒนธรรมเสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
  5. แต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงอุตสาหกรรมและ
สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551 โดยแต่งต้ัง นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ 
ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของ
กระทรวงอุตสาหกรรม และสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  
  6. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายสุธรรม  ศิริทิพย์สาคร เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการรถไฟ
แห่งประเทศไทย ตามนัยมาตรา 24 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการรถไฟแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494 ตามที่
กระทรวงคมนาคมเสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป  
  7. การมอบหมายให้รักษาราชการแทน (กระทรวงมหาดไทย)  
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  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมั ติ เป็นหลักการในการแต่ง ต้ังผู้ รักษาราชการแทนรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทยในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ตามความในมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้
ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย ดังนี้ 1. พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก   
2. นายประชา ประสพดี  
  8. แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังนายสิระ พิมพ์กลาง ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
  9. การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ
และคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอดังนี้  
   1. แต่งต้ังรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานกรรมการ ในคณะกรรมการ
กําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ แทนรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง)  
   2. แต่งต้ังรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) เป็นรองประธานกรรมการ 
คนที่ 2 ในคณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ แทนรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี     
(นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล)  
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป  

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