
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ               กลุม่ประสานราชการ     สํานักบริหารกลาง     โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/904                        วันท่ี   25   ตุลาคม  2555 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม  2555 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม  2555  ณ ห้องเฉวง ช้ัน 3  
อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เกาะสมุย จงัหวัดสุราษฎร์ธานี  
ภายหลังการประชุมฯ  สํานักนายกรัฐมนตร ีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  ดังน้ี  
  ด้านเศรษฐกิจ-สังคม-การศึกษา 
  วาระที่ 7 เรื่อง  ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รวม  
4 จังหวัดในการประชุมคณะรัฐมนตรนีอกสถานท่ี ณ จังหวัดสุราษฎรธ์านี วันที่ 21-22 ตุลาคม 2555 

  สาระสาํคญั คอื  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอดังน้ี  
 1. เห็นชอบแผนงาน/โครงการที่มีความพร้อมและสามารถดําเนินการ ได้ทันทีจํานวน 27 โครงการ 
วงเงินรวม 517.34 ล้านบาท โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ประจําปี พ.ศ. 2556 จัดส่งใหส้ํานักงบประมาณ (สงป.) ภายใน 2 สัปดาห ์ เพ่ือ สงป.พิจารณาวงเงินงบประมาณที่
เหมาะสม โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น  
 2. เห็นชอบในหลักการของกรอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
รวม 4 จังหวัด 96 โครงการ วงเงินรวม 40,200.99 โดยเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไปพิจารณา
ศึกษาความเหมาะสม และจดัทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ รวมทัง้ดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ กฎหมาย
ที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี  เพ่ือให้สงป. ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปีตามลําดับ
ความสําคัญของแผนงาน/โครงการตามขั้นตอนต่อไป 
 3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง รับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุม ฯ ไป
ดําเนินการโดยเร็ว ดังน้ี  
  3.1 โครงการศึกษาความเป็นไปได้และการสาํรวจออกแบบเบ้ืองต้น ท่าอากาศยานนานาชาติ
ดอนสัก  มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ ได้แก่ เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะพงัน และ 
หมู่เกาะอ่างทอง ในวงเงิน 5.00  ล้านบาท หลังจากน้ันให้ประสาน สงป. เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณศึกษา
ความเหมาะสมและความจําเป็นในการพัฒนาท่าอากาศยานในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอําเภอเกาะสมุย
เพ่ิมเติม รวมทัง้การศึกษาแนวทางการจัดต้ังศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้
ฝั่งอ่าวไทยต่อไป 
  3.2 โครงการบริหารจัดการนํ้า (แก้มลิงทุ่งหัวสน) มอบหมายให้หน่วยราชการเจ้าของโครงการ
พิจารณาความเหมาะสมของวงเงินและแหล่งเงินที่จะใช้ในการดําเนินโครงการกับ สงป.ต่อไป   
  3.3 โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและภูมทิัศน์ในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่
หนองใหญ่ตามพระราชดําริชุมพรโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่หนองใหญต่ามพระราชดําริ (ศูนย์เรียนรู้ 
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โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่) โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่หนองใหญ่ตามพระราชดําริ 
(ขุดลอกแก้มลงิหนองใหญ่) และศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริกว่า 4,100 โครงการ 
มอบหมายให้ผูว่้าราชการจังหวัดบูรณาการกิจกรรมของโครงการทั้ง 4 โครงการ และจัดทาํแผนการดําเนินงานที่
ชัดเจนเพ่ือดําเนินการในระยะแรกภายใต้วงเงิน 57.61 ล้านบาท สําหรับระยะต่อไปให้เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณจาก สงป. เพ่ือดําเนินโครงการตามความจําเป็น 
  3.4 โครงการพัฒนาพ้ืนที่ท่องเที่ยวกลางเมอืงสุราษฎร์ธานี (บึงขุนทะเล) วงเงิน  
280.00 ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อเสนอนอกกรอบวงเงิน 100 ล้านบาท ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็นควรให้ขอรับเงิน
สนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) ในวงเงินจํานวน 35.00 ล้านบาท 
  3.5 โครงการวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นมรดกโลก  
มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งดําเนินโครงการ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการแปลเอกสาร 
เพ่ือเสนอให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ 
เพ่ือพิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ  
(ยูเนสโก) ต่อไป 
  3.6 มอบหมายกรมโยธาธิการและผังเมือง พิจารณาจัดทําแนวทางการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
แหล่งท่องเที่ยวและการจัดระเบียบการพัฒนาพื้นที่เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน  
  3.7 มอบหมายกรมชลประทานและการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกันศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคบนเกาะพงัน  
  3.8 มอบหมายการประปาส่วนภูมิภาค เร่งจัดเตรียมโครงการปรับปรุงขยายการประปา 
สุราษฎร์ธานีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนนํ้าอุปโภคบริโภค 
ในพ้ืนที่เกาะสมุยในระยะยาว 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

                   วาระที่ 8 เรื่อง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค 
ครั้งที่ 7/2555 
 สาระสาํคญั คือ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติที่ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 7/2555 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไป 
ดําเนินการตามมติที่ประชุม ฯ  รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติต่อไป ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังน้ี 

1. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน (เสนอโดย กกร.) 
  1.1 ข้อเสนอ 
   1)ขอรับการสนับสนุนการขับเคลื่อนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจ จังหวัดภาคใต้ 
ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย (1) การจัดต้ังสถาบันเฉพาะทาง หรือ องค์การมหาชนเพ่ือวิจัยและพัฒนายางครบวงจร  
(2) การสนับสนุนมาตรการและสิทธิพิเศษเพ่ือจูงใจการลงทุนและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชปาล์มนํ้ามันไปสู ่
อุตสาหกรรมขัน้สูงในพ้ืนที่กลุม่จังหวัดภาคใต้ (3) การขอให้รัฐบาลสนับสนุนโครงการรักษาเสถียรภาพราคา 
ยางพารา (4) การขอให้รัฐบาลเร่งรัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพาณิชย์  
เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายป่าไม้ยุโรป (EU FLEGT) ให้ทันเวลาในวันที่ 3 มีนาคม 2556  
และ (5) การเรง่รัดการออกระเบียบ ข้อกําหนด และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484  
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที ่25 พฤศจิกายน 2553 วันที่ 8 มีนาคม 2553 และวันที่ 20 มีนาคม 2555 
 

                                                                                                 / 2) ขอ... 
 



 3
 
   2) ขอให้เร่งรัดการดําเนิน “โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสนิค้าภาคใต้ ทุ่งสง” วงเงิน 
ดําเนินการ จํานวน 832,150,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 และสิ้นสุดเดือน 
กันยายน 2559 เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าที่สนับสนุนด้วยระบบราง ที่ต้ัง ณ อําเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศและอนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย  
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  ลดต้นทุนการขนส่ง ลดการใช้พลังงาน และเพ่ิมขดีความสามารถในการ 
แข่งขันของภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมของไทยและอนุภูมิภาค IMT-GT 
   3) ขอรับการสนับสนุนการพัฒนาโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวล เพ่ือสร้างพลังงานไฟฟ้า 
ทดแทน และลดมลภาวะของเสียในโรงงาน ประกอบด้วย (1) การเร่งรัดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนและ 
รับซื้อไฟฟ้าจากภาคเอกชนที่มีการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลและพลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความมั่นคง 
ด้านพลังงานของประเทศให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศระหว่างปี 2553 – 2573  
ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 และ (2) การลดขั้นตอนในการพิจารณารับซื้อไฟฟ้า เพ่ือเอ้ืออํานวยต่อการลงทุนด้านพลังงาน 
ชีวมวลและพลงังานทดแทนของภาคเอกชน เน่ืองจากปัจจุบันมีขั้นตอนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจํานวนมาก 
  1.2 มติที่ประชุม 
   มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
    (1) ศึกษาในรายละเอียดและความเหมาะสมในการจัดต้ังสถาบันเฉพาะทาง เพ่ือ 
ทําหน้าที่ในการวิจัยและพัฒนาปาล์มนํ้ามันแบบครบวงจร รวมทั้งมาตรการและสิทธิพิเศษ เพ่ือจูงใจให้เกิดการ 
ลงทุนและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชปาล์มนํ้ามันไปสู่อุตสาหกรรมขั้นสูงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ และเสนอ
คณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามันแห่งชาติพิจารณา 
    (2) พิจารณาในรายละเอียดโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา เพ่ือประกอบ 
การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามระเบียบและขั้นตอน 

2. การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า (เสนอโดย กกร.) 
  2.1 ข้อเสนอ 
   1) ขอให้เร่งรัดแผนการบริหารจดัการนํ้าแบบบูรณาการแม่นํ้าตรัง –ลุ่มนํ้าตาปี –  
แม่นํ้าชุมพร ให้แล้วเสร็จในปี 2557 ประกอบด้วย (1) ข้อเสนอแนวทางเพ่ือป้องกันนํ้าท่วมและน้ําแลง้ของ 
ลุ่มนํ้าตาปี (2) โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามแนวพระราชดําริ (คลองผันนํ้าคลองชุมพร)  
และ (3) แผนการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง ของจังหวัดนครศรีธรรมราชและตรัง  
   2) ขอรับการสนับสนุนโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง/นํ้าท่วมของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย  
ประกอบด้วย (1) การดําเนินการพ้ืนที่นําร่องของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 2 พ้ืนที ่ได้แก่ พัฒนาบึงขุนทะเล  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี และพัฒนาอ่างเก็บนํ้าคลองวังหีบ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแก้มลิงรับนํ้าขนาดใหญ่  
รองรับมวลนํ้าขนาดใหญ่ในเขตชุมชนเมือง ป้องกันนํ้าท่วมฉับพลัน และ (2) การเสนอให้มีการพัฒนาแหล่งนํ้า 
และพ้ืนที่เก็บกักนํ้าของเกาะสมุย และเกาะพะงัน ให้สามารถรองรับนํ้าไว้ใช้ในภาวะวิกฤตขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดู
ท่องเที่ยวและฤดูร้อน 
   3) ขอรับการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าดี/นํ้าดิบของเกาะสมุย (แหล่งท่องเที่ยว 
หลักของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย) โดยปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตนํ้าประปา โดยเฉพาะระบบสํารองนํ้าดิบ  
ระบบส่งนํ้าดิบ ระบบมาตรฐานนํ้าดิบในการผลิตนํ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมยุไม่ให้มีปัญหา 
การขาดแคลนนํ้าประปา สามารถสนองตอบความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในพ้ืนที่เกาะสมุย 
   4) ขอรับการสนับสนุนการบริหารจัดการบําบัดนํ้าเสียในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนนคร 
ขนาดใหญ่ โดยให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานบําบัดนํ้าเสียในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย 
 

/และเทศบาล… 
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และเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี เพ่ือเป็นสถานที่นําร่องให้แก่เขตพ้ืนที่ชุมชนอ่ืนๆ ของกลุม่จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
  3.2 มติที่ประชุม 
   1) มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รว่มกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
รับไปพิจารณาเร่งรัดแผนการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการแม่นํ้าตรัง – ลุม่นํ้าตาปี - แมนํ้่าชุมพร ให้แลว้เสร็จในปี 2557  
และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) ตามข้ันตอน 
   2) มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม รับไปพิจารณารายละเอียดการขอรับการสนับสนุนโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง/นํ้าท่วมของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) ตามข้ันตอนต่อไป 
   3) มอบหมายกระทรวงมหาดไทย รับไปพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
    (1) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมพิจารณารายละเอียดการขอรับ 
การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าดี/นํ้าดิบของเกาะสมุย และแจ้งผลการดําเนินงานให้ภาคเอกชนทราบ 
    (2) ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณารายละเอียดการขอรับการสนับสนุนการ 
บริหารจัดการบําบัดนํ้าเสียในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนนครขนาดใหญ ่โดยคํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือประกอบ 
การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามระเบียบและขั้นตอนทีก่ฎหมายกําหนด 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 9 เรื่อง ผลการปฏิบติัราชการของคณะรัฐมนตรใีนพืน้ที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย 
สาระสาํคญั คอืคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 

และสังคมแห่งชาติ (สศช.)  เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ลงพ้ืนที่โครงการในกรอบวงเงิน  
100 ล้านบาท ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภายใต้ฝั่งอ่าวไทยรวม 4 จังหวัด โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทํา
รายละเอียดโครงการและรับความเห็นดังกล่าวไปดําเนินการต่อไป 
  2. เห็นชอบโครงการท่ีมีความพร้อมและมคีวามจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งสามารถดําเนินการได้ทันที  
โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปี 2556 จัดส่งให้สํานัก
งบประมาณโดยเร่งด่วน 
  3. เห็นชอบตามความเห็นและข้อสั่งการเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากโครงการในพ้ืนที่ดูงานของ 
รัฐมนตรีในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพัทลุง 
  ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 4 จังหวัด  
(ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง) สรุปสาระสําคัญในส่วนที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  - จังหวัดสุราษฎร์ธานี   
    โครงการที่เหน็ชอบในหลักการ 
    หัวข้อ (2.8) โครงการบริหารจัดการนํ้า (แก้มลิงทุ่งหัวสน) อําเภอกาญจนดิษฐ์ โดยให ้
กรมชลประทานประสานสํานักงบประมาณเพ่ือจัดต้ังงบประมาณปกติดําเนินการ     

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
วาระที่ 10 เรือ่ง การพิจารณาโครงการปอ้งกันอุทกภัยในพืน้ทีเ่ศรษฐกิจสําคญัของจังหวัด 

ภาคใต้ฝัง่ตะวันออก 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการพิจารณาโครงการป้องกันอุทกภัยในพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

สําคัญของจังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เสนอดังน้ี 
 

/1. จังหวัด... 
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  1. จังหวัดชุมพร มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธรีะ วงศส์มุทร)  
ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ 
      1.1 เห็นชอบโครงการป้องกันนํ้าท่วมและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าในเขตทางหลวง  
(ทางหลวงหมายเลข 41 (AH18) บริเวณใกล้สะพานแม่นํ้าสวี) วงเงิน 45 ล้านบาท โดยให้สนับสนุนงบประมาณ
ดําเนินการจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 งบกลางฯ 
      1.2 เห็นชอบโครงการป้องกันนํ้าท่วม และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าในเขตทางหลวง  
(ทางหลวงหมายเลข 41 (AH18) บริเวณหน้า สภ.ทุ่งตะโก) วงเงิน 15 ล้านบาท 
  2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงลง 
พ้ืนที่ตรวจราชการ 2 คน 
      2.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสด์ิ สวัสดิวัตน์) เห็นชอบ
โครงการบริหารจัดการนํ้า (แก้มลิงพรุค้อ) วงเงิน 30 ล้านบาท 
      2.2 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญากุล) เห็นชอบโครงการ
ก่อสร้างแก้มลงิพรุกง วงเงิน 36 ล้านบาท และเห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างแก้มลิงพรุคลองช้าง พร้อม
อาคารประกอบ อ.บ้านนาเดิม วงเงิน 19 ลา้นบาท โดยมอบหมายให้กรมชลประทานตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ที่จะ
ดําเนินการขุดลอกและปรับแผนดําเนินการให้เหมาะสม โดยให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้
ประโยชน์จากแหล่งนํ้า 
  3. จังหวัดนครศรีธรรมราช มรีัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ 2 คน 
      3.1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ) เห็นชอบโครงการขุดลอก 
คลองหัวตรุด ตําบลท่าไร่ ตําบลปากนคร อําเภอเมือง วงเงิน 32.9 ล้านบาท และโครงการประตูระบายนํ้าควนกรด 
ตําบลควนกรด อ.ทุ่งสง วงเงิน 47.7 ล้านบาท 
      3.2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) เห็นชอบในหลักการ
โครงการขุดลอกคลองท่าซัก ตําบลท่าซัก อําเภอเมือง โดยมอบหมายให้กรมชลประทานศึกษารายละเอียดความ
เหมาะสมก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 16  เรือ่ง ขอความเห็นชอบให้ขา้ราชการลาเขา้ร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบท 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชนิีนาถ   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 

สาระสาํคญั  คือ  คณะรฐัมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ  ดังน้ี 
  1. ให้ข้าราชการทุกประเภท (ยกเว้นข้าราชการการเมืองและข้าราชการส่วนท้องถิ่น) พนักงาน
ราชการ รวมถึงลูกจ้างประจํา  ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
ลาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
5 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิ 
พระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เน่ืองใน 
โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555  เป็นระยะเวลา 15 วัน  (ต้ังแต่
เตรียมการอุปสมบทถึงลาสิกขา) โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมอืนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ   
  2. การใช้สิทธิการลาตามข้อ 1. ให้สิทธิแก่ขา้ราชการ (ยกเว้นข้าราชการการเมือง และข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงาน 
 

/รัฐวิสาหกิจ... 
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ด้าน วาระ เรื่อง หน่วยงานเก่ียวข้อง
(เรื่องท่ี)

เศรษฐกิจ- 7 ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รวม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สังคม- 4 จังหวัดในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การศึกษา วันท่ี 21-22  ตุลาคม 2555

8 ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในภูมิภาค ครั้งท่ี 7/2555

9 ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
10 การพิจารณาโครงการป้องกันอุทกภัยในพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญของจังหวัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภาคใต้ฝั่งตะวันออก

16 ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบท กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคล โดย สํานักบริหารกลาง

เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  

พระบรมราชินีนาถ  เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระบรม

โอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล

17 การส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติในโอกาศทศวรรษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ครบ 100 ปี ของการสหกรณ์ไทย

แต่งต้ัง 23 ข้อท่ี 5  แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พัฒนาการวิจัยการเกษตร (นายชวลิต  ชูขจร)

ข้อท่ี 7 แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตาม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
พระราชบัญญัติอ้อยและนํ้าตาลทราย พ.ศ.2527

หมายเหตุ 

สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี  22 ตุลาคม  2555
เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

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

การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : กลุ่มประสานราชการ  ปี 53 - 54 มิติเชิงคุณภาพ



http://www.thaigov.go.th                                                                 วันที่ 22  ตุลาคม 2555    
       
  วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ  ห้องเฉวง ช้ัน 3 อาคาร อาคารวิทยาลัยนานาชาติการท่องเท่ียว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี  นางสาวย่ิงลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี     
เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 7/2555  
  จาก น้ัน  นางสาว ศันส นี ย์  นาคพงศ์  โฆษกประ จํ าสํ า นั กนายกรั ฐมนตรี  พร้ อม ด้ วย                 
นายอนุสรณ์  เอ่ียมสะอาด  นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

กฎหมาย 
 1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานธนานุเคราะห์ พ.ศ. ....  
 2. เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต  (ฉบับที่ ..)  
 3.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... 
 4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยี
   เพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... 
 5.  เรื่อง  ขออนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ รวม 2 ฉบับ  
 6.  เรื่อง   ขออนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ รวม 3 ฉบับ 

เศรษฐกิจ – สงัคม -การศึกษา 
 7.   เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รวม 4 จังหวัดใน
    การประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 21-22  
   ตุลาคม 2555 
 8.    เรื่อง  ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 7/2555 
 9.    เรื่อง  ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
 10.   เรื่อง  การพิจารณาโครงการป้องกันอุทกภัยในพ้ืนที่เศรษฐกิจสาํคัญของจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
    ตะวันออก 
 11.  เรื่อง  โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้นํ้าไปยังเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 12.  เรื่อง   นโยบายและมาตรการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556 
 13.  เรื่อง  แผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
    (พ.ศ. 2555 - 2559) 
 14.  เรื่อง  การปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษา)  
 15.  เรื่อง  รายงานผลการจัดงาน Bangkok International ICT Expo 2012 
 16.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระ
    เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ 
    ชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ    
    เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12  
    สิงหาคม 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เน่ืองในโอกาส
    พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 
 17.  เรื่อง   การส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติในโอกาสทศวรรษครบ  
    100 ปี ของการสหกรณ์ไทย  
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ต่างประเทศ 
  18.  เรื่อง  การลงนามในร่างถ้อยแถลงร่วมเพ่ือรับรองเอกสาร Thailand-Vietnam Security 
    Outlook (Joint Statement on the Thailand – Vietnam Security  
    Outlook (TVSO) 2012 – 2016 between the Government of the  
    Kingdom of the Thailand and the Government of the Socialist  
    Republic of Vietnam)  
  19.  เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยง
    จากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557 (The 6th  Asian Ministerial Conference 
    on Disaster Risk Reduction 2014, AMCDRR) 
  20.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการรับรองแถลงการณ์ร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี 
    ในการประชุม 19th World Congress on Intelligent Transport Systems   
    ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 
  21.  เรื่อง  การบริจาคเคร่ืองผลิตไฟฟากังหันแก๊สจากโรงไฟฟ้าหนองจอกและโรงไฟฟ้าลาน 
    กระบือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
  22.  เรื่อง   ขออนุมัติการลงนามในแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ของการประชุม 
    คณะรัฐมนตรีร่วมไทย – เวียดนามอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat) 
    ครั้งที่ 2 

แต่งต้ัง 
  23. เรื่อง  แต่งต้ัง 

1. รัฐบาลสหพันธรัฐไมโครนีเชียเสนอขอแต่ง ต้ังเอกอัครราชทูตประจํา            
ประเทศไทย 

2. รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
3. แต่งต้ังนายฟรันเชสโก เปนซาโต ให้ดํารงตําแหน่งกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐ

อิตาลีประจําจังหวัดภูเก็ต 
4. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ

ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
5. แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัย

การเกษตร  (นายชวลิต ชูขจร)  
6. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 

(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
7. แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและ

นํ้าตาลทราย พ.ศ. 2527 
8. แต่งต้ังประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยชุดใหม่ 
9. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า 
10. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบ

ธุรกิจประกันภัย  
 11.  แต่งต้ังกรรมการบริหาร กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ และกรรมการ 
  สาขาวิชาการ 
 

********************************* 
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เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โทร . 0 2280-9000 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด 
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก  สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีโทร. 0 2288-4396 

 
 

กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานธนานุเคราะห์ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสํานักงานธนานุเคราะห์ พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา โดยให้คงวัตถุประสงค์ของสํานักงานธนานุเคราะห์ในการดําเนินกิจการรับจํานําทรัพย์สินและดําเนินกิจการ
เก่ียวกับการรับฝากทรัพย์  เพ่ือดูแลและช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย  และให้พิจารณารูปแบบที่เหมาะสมใน
การจัดต้ังสํานักงานธนานุเคราะห์ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้งน้ี ให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง 
กระทรวงมหาดไทย  และสํานักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้   
 
2. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต  (ฉบับที่ ..)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต            
(ฉบับที่ ..)  ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ   และให้ดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างประกาศดังกล่าว เป็นการกําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษี
สรรพสามิตนํ้ามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถัน  ไม่เกินร้อยละ 0.005 โดยนํ้าหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และ
นํ้ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาท
ต่อลิตร  ออกไปอีก 1 เดือน  คือ ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555  
 
3. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุข (สธ.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดให้ยกเลิกพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2523  
  2. กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการเก่ียวกับการประกาศช่ือโรคติดต่อ โรคติดต่ออันตราย และ           
โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง การแต่งต้ังพนักงานเจ้าหน้าที่ การออกกฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบของรัฐมนตรี 
อธิบดีกรมควบคุมโรค  ผู้ว่าราชการจังหวัด  และผู้ ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพ่ือปฏิบัติการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญติัน้ี  
  3. กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายโรคติดต่อแห่งชาติ  ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีเป็น 
ประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหน่ง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
  4. กําหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อส่วนกลาง  คณะกรรมการป้องกันควบคุม 
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โรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีองค์ประกอบตามท่ีกําหนด โดยให้
คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
  5. กําหนดให้กรมควบคุมโรคทําหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการและงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย
โรคติดต่อแห่งชาติ และเป็นหน่วยงานกลางในการเฝ้ระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อของประเทศ โดยให้มีอํานาจหน้าที่
ตามท่ีกําหนด  
  6. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการเฝ้าระวังโรคติดต่อและการป้องกันควบคมุโรคติดต่อ 
  7. กําหนดให้มีคณะกรรมการป้องกันควบคุมโรคติดต่อประจําช่องทางเข้า ออกระหว่างประเทศ โดย
ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด  
  8. กําหนดให้คณะกรรมการฯ หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขซึ่งประจําช่องทาง ด่านตรวจคนเข้าเมือง  
เขตท่า สถานี ที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดให้เป็นด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศมีอํานาจหน้าที่และดําเนินการ
ตามท่ีกําหนด   
  9. กําหนดให้มีการจ่ายค่าทดแทนกรณีการปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งของ                 
เจ้าพนักงานที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้หน่ึงผู้ใด  
  10. กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขการอุทธรณ์คําสั่งของเจ้าพนักงาน และกําหนดบท
กําหนดโทษ 
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 
(ศธ.) เสนอและให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้การขอรับการจัดสรรเงินกองทุนต้องเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพ่ือการผลิต การวิจัย 
หรือการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  2. กําหนดผู้มีสิทธิขอรับเงินกองทุน หลักเกณฑ์การย่ืนขอรับเงินกองทุน 
  3. กําหนดขั้นตอนการพิจารณาแผนงานหรือโครงการ หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิ
พิจารณาการกลั่นกรองทางวิชาการ การพิจารณาแผนงานหรือโครงการที่เสนอขอรับเงินกองทุน และอํานาจใน           
การอนุมัติเงินกองทุนของคณะกรรมการ 
  4. กําหนดหลักเกณฑ์การรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้เงินของผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุน การ
ระงับการจ่ายเงินงวด และการปรับปรุงโครงการ 
 
5. เรื่อง ขออนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวง
พาณิชย์เสนอ ดังน้ี 
  1. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ  เป็นสินค้าที่
ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... และ 
  2. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
ทั้ง น้ี ให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่ เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา                
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างประกาศ 
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  1.  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ  เป็นสินค้า
ที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. ....  
   1.1 ให้พัดลม หม้อหุงข้าว และหลอดไฟ  เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองมาตรฐานซึ่งไม่
ตํ่ากว่ามาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศผู้
ส่งออก หรือออกให้โดยหน่วยงานหรือสถาบันที่หน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ส่งออกให้การรับรอง  (Competent 
Authority : CA)  แสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนําเข้ามาในราชอาณาจักร   
   1.2 ให้พัดลม หม้อหุงข้าว  และหลอดไฟ เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือ
ประโยชน์ในการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักรตามท่ีกําหนด 
  2. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง
และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
   2.1 ให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองตามที่กําหนดแสดงต่อกรมศุลกากร
ประกอบการนําเข้ามาในราชอาณาจักร  
   2.2 ให้ยางรถใหม่เป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบ             
ในการนําเข้ามาในราชอาณาจักรตามท่ีกําหนด 
 
6. เรื่อง  ขออนุมัติร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ รวม 3 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ รวม 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวง
พาณิชย์เสนอ ดังน้ี 
  1. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้หอมแดงเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร  พ.ศ. .... 
  2. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ส้มเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้องปฏิบัติ
ตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร  พ.ศ. .... และ 
  3. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้เครื่องในสุกรเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร  พ.ศ. .... 
  สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  1. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้หอมแดงเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและ
ต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร  พ.ศ. .... 
   1.1 กําหนดให้หอมแดงเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช  (Phytosanitary 
Certificate) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ส่งออก หรือออกให้โดยหน่วยงานหรือสถาบันที่หน่วยงานของ
รัฐของประเทศผู้ส่งออกให้การรับรอง (Competent Authority : CA)  แสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนําเข้ามา
ในราชอาณาจักร  
   1.2 ให้หอมแดงเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพื่อประโยชน์ในการจัดระเบียบในการ
นําเข้ามาในราชอาณาจักรตามท่ีกําหนด  
  2. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้ส้มเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองและต้อง
ปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร  พ.ศ. .... 
   2.1  กําหนดให้ส้มเป็นสินค้าที่ ต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช  (Phytosanitary 
Certificate) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ส่งออก หรือออกให้โดยหน่วยงานหรือสถาบันที่หน่วยงานของ
รัฐของประเทศผู้ส่งออกให้การรับรอง (Competent Authority : CA)  แสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนําเข้ามา
ในราชอาณาจักร  
   2.2 ให้ส้มเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบในการ
นําเข้ามาในราชอาณาจักรตามท่ีกําหนด  
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  3. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้เครื่องในสุกรเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง
และต้องปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร  พ.ศ. .... 
  3.1 กําหนดให้เครื่องในสุกรเป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองสุขอนามัยพืช  (Phytosanitary 
Certificate) ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐของประเทศผู้ส่งออก หรือออกให้โดยหน่วยงานหรือสถาบันที่หน่วยงานของ
รัฐของประเทศผู้ส่งออกให้การรับรอง (Competent Authority : CA)  แสดงต่อกรมศุลกากรประกอบการนําเข้ามา
ในราชอาณาจักร  
  3.2 ให้เคร่ืองในสุกรเป็นสินค้าที่ต้องปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือประโยชน์ในการจัดระเบียบในการ
นําเข้ามาในราชอาณาจักรตามท่ีกําหนด  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม -การศึกษา 
7. เรื่อง ข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย รวม 4 จังหวัดในการประชุม
คณะรัฐมนตรนีอกสถานท่ี ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที ่21-22 ตุลาคม 2555 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอดังน้ี  
 1. เห็นชอบแผนงาน/โครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดําเนินการ 
ได้ทันทีจํานวน 27 โครงการ วงเงินรวม 517.34 ล้านบาท โดยให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งจัดทํารายละเอียด
คําขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2556 จัดสง่ให้สํานักงบประมาณ (สงป.) ภายใน 2 สัปดาห์ เพ่ือ              
สงป.พิจารณาวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม โดยใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
กลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็นดังน้ี  
 

กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน (ล้านบาท) 

(1) อ่าวไทย 
  
  
  

1. โครงการศึกษาความเป็นไปได้และ 
การสํารวจออกแบบเบ้ืองต้น            
ท่าอากาศยานนานาชาติดอนสัก 

กระทรวงคมนาคม 
(ปรับเปลี่ยนหน่วยงาน
รับผิดชอบจากสํานักงาน
โยธาธิการและผังเมือง 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็น
กระทรวงคมนาคมตามข้อ 
3.1) 

5.00 
(มอบหมาย
กระทรวงคมนาคม
ศึกษา 
แนวทางการ
พัฒนาระบบโลจิ
สติกส์สนับสนุน
การท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่จังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี
เช่ือมโยงกับแหล่ง
ท่องเที่ยวสําคัญ 
ได้แก่ เกาะสมุย 
เกาะเต่า เกาะพ
งัน และหมู่เกาะ
อ่างทอง)

2. โครงการปรับปรุงทางหลวง          
ย่านชุมชน (บริเวณวัดประดู่) 
 

แขวงการทางสุราษฎร์ธานี 32.32 
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กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน (ล้านบาท) 

3. โครงการก่อสร้างทางคู่ขนานทาง
หลวงสายเอเชีย(สาย 41) เขต
ชุมชน 

แขวงการทางพัทลุง 30.00 

4. โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
บริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 
เขตพ้ืนที่หลัก (Core Zone) และ
เขตพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) 
เพ่ือนําเสนอพระบรมธาตุ
นครศรีธรรมราชสู่มรดกโลก

สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

35.00 

รวมอ่าวไทย 102.32 
(2) สุราษฎรธ์าน ี
   

1. โครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่
ท่องเที่ยว หาดเฉวง อําเภอ           
เกาะสมุย 

สํานักงานเทศบาลนคร         
เกาะ สมุย 

11.98 

2. โครงการขุดบ่อบาดาล เพ่ือแก้ไข
ปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที่ อําเภอ 
เกาะสมุย 

สํานักทรัพยากรนํ้าบาดาล 
เขต 6 (ตรัง) 

2.80 

3. โครงการก่อสร้างโรงพยาบาล 
เกาะเต่า 

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 

13.20 
(ประกอบด้วย 
ก่อสร้างอาคาร
โรงพยาบาล 7.00 
ล้านบาท อาคาร
พักพยาบาล 2.00 
ล้านบาทโรงไฟฟ้า 
0.90 ล้านบาท 
อาคารน่ึง-กลาง
ซักฟอก 3.00  
ล้านบาท และ 
งานร้ือถอนสถานี
อนามัย 0.30 
ล้านบาท)

4. โครงการบริหารจัดการนํ้า  
(แก้มลิงทุ่งหัวสน) 

สํานักงานโครงการ
ชลประทาน 
สุราษฎร์ธานี 

- 
(ให้หน่วยราชการ
เจ้าของโครงการ
พิจารณาความ
เหมาะสมของ
วงเงินและแหล่ง
เงินที่จะใช้ในการ
ดําเนินโครงการ
กับ สงป. ต่อไป)
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กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน (ล้านบาท) 

5. โครงการศูนย์บริหารจัดการ
สารสนเทศสําหรับนักท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
สุราษฎร์ธานี

20.00 

6. โครงการจัดต้ังโรงเรียน  
มอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

8.30 
(ประกอบด้วยค่า
ปรับปรุงห้องเรียน 
3.00 ล้านบาท  
ค่าครุภัณฑ์ประจํา
ห้องเรียน 3.20  
ล้านบาท และค่า
ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 2.10 
ล้านบาท)

7. โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการ
ชุมชน ในพ้ืนทีจ่ัดสรรที่ดินทํากิน 

สํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3.00 
(ปรับลดวงเงิน 
0.50 ล้านบาท 
เน่ืองจากได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณไป
แล้ว) 

8. โครงการก่อสร้างระบบป้องกัน        
นํ้าท่วมวัดพระบรมธาตุไชยาราช
วรวิหาร  

สํานักงานโยธาธิการและ 
ผังเมือง 

40.00 

9. โครงการบริหารจัดการขยะ         
เพ่ือสิ่งแวดล้อม  

กรมส่งเสริมการปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น (อบต.เกาะเต่า) 

13.00 

รวมสุราษฎรธ์าน ี 112.28 
(3) ชุมพร 
  
  
  
  

1. โครงการก่อสร้าง / ปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานและภูมิทัศน์พ้ืนที่
โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ตาม
พระราชดําริชุมพร 
 

สํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดชุมพร 

57.61 
(ให้ผู้ว่า
ราชการ
จังหวัดบูรณา
การกิจกรรม
ทั้ง 4 โครงการ 
และจัดทํา
แผนการ
ดําเนินงานที่
ชัดเจนเพ่ือ
ดําเนินการใน
ระยะแรก
ภายใต้วงเงิน 
57.61 

2. โครงการป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยพ้ืนที่หนองใหญ่ตาม
พระราชดําริ (ศูนย์เรียนรู้โครงการ
พัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่)

โครงการชลประทานชุมพร 

3. โครงการป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยพ้ืนที่หนองใหญ่ตาม
พระราชดําริ (ขุดลอก 
แก้มลิงหนองใหญ่) 
 

โครงการชลประทานชุมพร 
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กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน (ล้านบาท) 

4. ศูนย์การเรียนรู้โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริกว่า 4,100 
โครงการ 

สํานักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัดชุมพร 

ล้านบาท) 

5. โครงการป้องกันนํ้าท่วมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายนํ้าในเขต 
ทางหลวง (ทางหลวงหมายเลข 41 
(AH18) บริเวณใกลส้ะพาน         
แม่นํ้าสวี) (โอนมาจากโครงการที่อยู่
นอกกรอบทดแทนโครงการที่ 5 
ศูนย์การเรียนรู้โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริกว่า 4,100 
โครงการที่ถูกปรับลด)

แขวงการทางชุมพร 45.00 

รวมชุมพร 102.61 
(4) 
นครศรธีรรมราช 
  

1. โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
สมัชชาพลังแผน่ดินเอาชนะ         
ยาเสพติด 

สํานักงานจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

14.30 
(เฉพาะส่วนที่
เก่ียวข้องกับการ
ดําเนินกิจกรรม
ต่อต้านยาเสพติด 
ได้แก่ การจัด
สมัชชาประชาชน 
และคณะทํางาน
สมัชชาหมู่บ้าน)

2. โครงการวัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหารจังหวัด
นครศรีธรรมราช เป็นมรดกโลก 

สํานักงานพระพุทธศาสนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช  

10.00 
(ปรับลดวงเงิน
เก่ียวกับการศึกษา
ดูงานต่างประเทศ 
จํานวน 3.5 
ล้านบาท)

3. โครงการขุดลอกคลองท่าซัก เพ่ือ
ป้องกันอุทกภัยจังหวัด (หมูท่ี่ 2 - 9 
ตําบลท่าซัก อําเภอเมือง)

สํานักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 

15.00 

4. 
 

โครงการก่อสร้างถนนสาย
ชายทะเล-บ้านสี่ก๊ัก ตําบลท่าขึ้น  
อําเภอท่าศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

สํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัด นครศรีธรรมราช 

18.78 

5. โครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลอง
ชะอวด ตําบลชะอวด ตําบลเคร็ง 
อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

สํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัด นครศรีธรรมราช 

26.60 
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กลุ่มจังหวัด/
จังหวัด แผนงาน/โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ วงเงิน (ล้านบาท) 

6. โครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าชนิด
ท่อเหลี่ยม เพ่ือป้องกันนํ้าท่วมพ้ืนที่
เศรษฐกิจ  และพ้ืนที่ตําบล และ
อําเภอข้างเคียง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

สํานักงานโยธาธิการและ 
ผังเมืองจังหวัด
นครศรีธรรมราช  

15.45 

รวมนครศรีธรรมราช 100.13 
 (5) พัทลุง 
  
  

1. โครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือการระบายนํ้า 

แขวงการทางพัทลุง 49.05 

2. โครงการขุดลอกคลองเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการระบายนํ้า 

โครงการชลประทานพัทลุง 37.52 

3. โครงการปรับปรุงโครงข่ายทาง
หลวงชนบทเพ่ือการระบายนํ้าและ
ป้องกันการกัดเซาะ

สํานักงานทางหลวงชนบท
จังหวัดพัทลุง 

13.43 

รวมพัทลงุ 100.00 
รวมทั้งหมด 517.34 

 2. เห็นชอบในหลักการของกรอบข้อเสนอแผนงาน/โครงการในพื้นที่  กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย รวม 4 จังหวัด 96 โครงการ วงเงินรวม 40,200.99 โดยเห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบรับไป
พิจารณาศึกษาความเหมาะสม และจัดทํารายละเอียดแผนงาน/โครงการ รวมท้ังดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบ 
กฎหมายที่เก่ียวข้องแล้วแต่กรณี  เพ่ือให้สงป. ใช้เป็นข้อมูลประกอบ  การพิจารณาจัดสรรงบประมาณประจําปี
ตามลําดับความสําคัญของแผนงาน/โครงการตามข้ันตอนต่อไป 
 3. มอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง รบัข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีจากการประชุม ฯ ไป
ดําเนนิการโดยเร็ว ดังน้ี  
  3.1 โครงการศึกษาความเปน็ไปได้และการสํารวจออกแบบเบื้องต้น  ท่าอากาศยาน
นานาชาติดอนสัก  มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมดําเนินการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือ
สนับสนุนการท่องเที่ยวในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่ือมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ ได้แก่ เกาะสมุย เกาะเต่า 
เกาะพงัน และหมู่เกาะอ่างทอง ในวงเงิน 5.00  ล้านบาท หลังจากน้ันให้ประสาน สงป. เพ่ือขอรับการสนับสนุน
งบประมาณศึกษาความเหมาะสมและความจําเป็นในการพัฒนาท่าอากาศยานในพ้ืนที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอําเภอ
เกาะสมุยเพ่ิมเติม รวมทั้งการศึกษาแนวทางการจัดต้ังศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยต่อไป 
  3.2 โครงการบริหารจัดการน้ํา (แก้มลิงทุง่หัวสน) มอบหมายให้หน่วยราชการเจ้าของ
โครงการพิจารณาความเหมาะสมของวงเงินและแหล่งเงินที่จะใช้ในการดําเนินโครงการกับ สงป.ต่อไป 
  3.3 โครงการก่อสร้าง/ปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานและภูมิทัศน์ในพืน้ทีโ่ครงการพัฒนาพ้ืนที่
หนองใหญ่ตามพระราชดํารชิุมพรโครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นทีห่นองใหญ่ตามพระราชดําริ (ศูนย์
เรียนรู้โครงการพัฒนาพ้ืนทีห่นองใหญ่) โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดําริ 
(ขุดลอกแก้มลิงหนองใหญ่) และศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกว่า 4,100 โครงการ
มอบหมายให้ผูว่้าราชการจังหวัดบูรณาการกิจกรรมของโครงการท้ัง 4 โครงการ และจัดทาํแผนการดําเนินงานที่
ชัดเจนเพ่ือดําเนินการในระยะแรกภายใต้วงเงิน 57.61ล้านบาท สําหรับระยะต่อไปใหเ้สนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณจาก สงป. เพ่ือดําเนินโครงการตามความจําเป็น 
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  3.4 โครงการพัฒนาพื้นที่ท่องเท่ียวกลางเมืองสุราษฎร์ธานี (บึงขุนทะเล) วงเงิน 280.00 
ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อเสนอนอกกรอบวงเงิน 100ล้านบาท ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เห็นควรให้ขอรับเงินสนับสนุนจาก
คณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) ในวงเงินจํานวน 35.00 ล้านบาท 
  3.5 โครงการวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรธีรรมราช เป็นมรดกโลก 
มอบหมายให้หน่วยงานเจ้าของโครงการเร่งดําเนินโครงการ โดยเฉพาะกิจกรรมที่เก่ียวขอ้งกับการแปลเอกสารเพ่ือ
เสนอให้วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารข้ึนทะเบียนเป็นมรดกโลก โดยประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือ
พิจารณาให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) 
ต่อไป 
  3.6 มอบหมายกรมโยธาธิการและผังเมือง พิจารณาจัดทําแนวทางการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่
แหล่งท่องเที่ยวและการจัดระเบียบการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน  
  3.7 มอบหมายกรมชลประทานและการประปาส่วนภูมิภาค ร่วมกันศึกษาแนวทางการแก้ไข
ปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคบนเกาะพงัน  
  3.8 มอบหมายการประปาสว่นภูมิภาค เร่งจัดเตรียมโครงการปรับปรุงขยายการประปาสุ
ราษฎร์ธานีเพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอน ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําอุปโภคบริโภคใน
พ้ืนที่เกาะสมุยในระยะยาว 
 
8. เรื่อง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 7/2555 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติที่ประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาค ครั้งที่ 7/2555 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการตามมติที่
ประชุม ฯ   รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต่อไป 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังน้ี  
 สาระสําคัญของผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค           
ครั้งที่ 7/2555 ในวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555 เวลา 16.40 – 18.30 น. ณ ห้องประชุมละไม ช้ัน 2 วิทยาลัยนานาชาติ
การท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีรายละเอียดข้อเสนอ            
เพ่ือพิจารณาของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสภาธุรกิจตลาด
ทุนไทย รวม 4 ด้าน 18 เรื่อง สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี 

1. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน (เสนอโดย กกร.) 
  1.1 ข้อเสนอ 
   1)ขอรับการสนับสนุนการขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจ จังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว
ไทย ประกอบด้วย (1) การจัดต้ังสถาบันเฉพาะทาง หรือ องค์การมหาชนเพ่ือวิจัยและพัฒนายางครบวงจร (2) การ
สนับสนุนมาตรการและสิทธิพิเศษเพ่ือจูงใจการลงทุนและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชปาล์มนํ้ามันไปสู่อุตสาหกรรมขั้นสูงใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ (3) การขอให้รัฐบาลสนับสนุนโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา (4) การขอให้รัฐบาล
เร่งรัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพาณิชย์ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมาย
ป่าไม้ยุโรป (EU FLEGT) ให้ทันเวลาในวันที่ 3 มีนาคม 2556 และ (5) การเร่งรัดการออกระเบียบ ข้อกําหนด และ
กฎกระทรวงที่เก่ียวข้องภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 วันที่ 8 
มีนาคม 2553 และวันที่ 20 มีนาคม 2555 
   2) ขอให้เร่งรัดการดําเนิน “โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ ทุ่งสง” วงเงิน
ดําเนินการ จํานวน 832,150,000 บาท ระยะเวลาดําเนินการต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 และสิ้นสุดเดือนกันยายน 
2559 เพ่ือเป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าที่สนับสนุนด้วยระบบราง ที่ต้ัง ณ อําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เพ่ือรองรับการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศและอนุภูมิภาคเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย 
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(IMT-GT)  ลดต้นทุนการขนส่ง ลดการใช้พลังงาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตรและ
อุตสาหกรรมของไทยและอนุภูมิภาค IMT-GT 
   3) ขอรับการสนับสนุนการพัฒนาโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวล เพื่อสร้างพลังงานไฟฟ้าทดแทน 
และลดมลภาวะของเสียในโรงงาน ประกอบด้วย (1) การเร่งรัดให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสนับสนุนและรับซื้อไฟฟ้าจาก
ภาคเอกชนที่มีการลงทุนผลิตไฟฟ้าจากเช้ือเพลิงชีวมวลและพลังงานทดแทน เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาการผลิตไฟฟ้าของประเทศระหว่างปี 2553 – 2573 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 และ (2) การลด
ขั้นตอนในการพิจารณารับซื้อไฟฟ้า เพ่ือเอ้ืออํานวยต่อการลงทุนด้านพลังงานชีวมวลและพลังงานทดแทนของภาคเอกชน 
เน่ืองจากปัจจุบันมีขั้นตอนและหน่วยงานที่เก่ียวข้องจํานวนมาก 
  1.2 มติที่ประชุม 
   1) มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
    (1) ศึกษาในรายละเอียดและความเหมาะสมในการจัดต้ังสถาบันเฉพาะทาง เพ่ือทําหน้าที่ใน
การวิจัยและพัฒนาปาล์มนํ้ามันแบบครบวงจร รวมทั้งมาตรการและสิทธิพิเศษ เพ่ือจูงใจให้เกิดการลงทุนและแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากพืชปาล์มนํ้ามันไปสู่อุตสาหกรรมขั้นสูงในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ และเสนอคณะกรรมการนโยบายปาล์ม
นํ้ามันแห่งชาติพิจารณา 
    (2) พิจารณาในรายละเอียดโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางพารา เพ่ือประกอบการเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปีตามระเบียบและขั้นตอน 
   2) มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ รับไป
พิจารณาเร่งรัดเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามกฎหมายป่าไม้ยุโรป (EU FLEGT) และเร่งรัดการออกระเบียบ 
ข้อกําหนด และกฎกระทรวงที่เก่ียวข้องภายใต้พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 
2553 วันที่ 8 มีนาคม 2553 และวันที่ 20 มีนาคม 2555 
   3) มอบหมายสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวง
คมนาคม และกระทรวงมหาดไทย รับข้อเสนอการเร่งรัดการดําเนินโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ ทุ่งสง ไป
ศึกษารายละเอียดด้านการจัดการธุรกิจ ผู้บริหารโครงการและการจัดลําดับความสําคัญของกิจกรรมในโครงการ เพ่ือ
ประกอบการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปี 
   4) มอบหมายกระทรวงพลังงาน รับไปพิจารณาศึกษาในรายละเอียดข้อเสนอเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนการพัฒนาโรงงานไฟฟ้าพลังงานชีวมวล เพ่ือสร้างพลังงานไฟฟ้าทดแทน และลดมลภาวะของเสียในโรงงานให้
ครอบคลุมมาตรการที่ภาคเอกชนเสนอ 
 2. การพัฒนาโครงข่ายคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ (เสนอโดย กกร.) 
  2.1 ข้อเสนอ 
   1) ขอรับการสนับสนุนการพัฒนาและขยายเส้นทางการจราจร ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ 
(1) การเร่งรัดการบูรณะซ่อมแซมผิวการจราจรทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 41 โดยเฉพาะอย่างย่ิง ในช่วงอําเภอหลังสวน 
จังหวัดชุมพร ถึงอําเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และช่วงอําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงอําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช ให้แล้วเสร็จในปี 2557 (2) การเร่งรัดการดําเนินการปรับปรุงทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 417 และ
ก่อสร้างสะพานต่างระดับทางแยกสําคัญ (3) การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางสายรองเลียบฝั่งอ่าวไทย เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและความม่ันคง (ทางหลวงสายรองของกลุ่มจังหวัด) และ (4) การเสนอให้มีการพัฒนาและปรับปรุงถนนสาย 415 
จากแยกบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ถึงแยกนาเหนือ อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบ่ี เป็นถนน 4 ช่องทางจราจร 
(ระยะทางประมาณ 35 กิโลเมตร) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านโลจิสติกส์ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวให้กลุ่มจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเช่ือมโยงกับฝั่งอันดามัน 
   2) ขอรับการสนับสนุนการศึกษาความเป็นไปได้ของท่าเรือรองรับการขนส่งและการท่องเท่ียว
ของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพ่ือเช่ือมโยงอ่าวไทย – อันดามัน และเพ่ิมขีดความสามารถด้านโลจิสติกส์ การค้า การลงทุน และ
การท่องเที่ยวเช่ือมโยงการพัฒนาสู่การเป็นประเทศเศรษฐกิจใหม่กับภูมิภาคต่างๆ 
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  2.2 มติที่ประชุม 
  มอบหมายกระทรวงคมนาคม รับไปพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
   1) เ ร่ ง รั ด ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร บํ า รุ ง รั ก ษ า ท า ง แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม ฟ้ื น ฟู ท า ง ห ล ว ง 
ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติในปี 2554 เป็นลําดับแรกให้สอดคล้องเหมาะสมกับวงเงินงบประมาณที่ได้รับ สําหรับการ
ปรับปรุงถนนเพื่อขยายเป็น 4 ช่องจราจรให้กรมทางหลวงรับไปพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของเส้นทางตามเกณฑ์การ
ขยายเพ่ิมช่องจราจรเป็น 4 ช่องจราจร ของกรมทางหลวง ทั้งน้ี การพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางสายรองเลียบชายฝั่งอ่าวไทย
เป็น 4 ช่องจราจร เห็นควรให้ความสําคัญในการใช้เป็นเส้นทางเพ่ือการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวและการปรับปรุง
เส้นทางเพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน โดยขอรับการจัดสรรงบประมาณประจาํปีตามข้ันตอนต่อไป 
   2) ศึกษาแนวทางการก่อสร้างท่าเรือรองรับการขนส่งและการท่องเท่ียวของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย เพ่ือ
เช่ือมโยงอ่าวไทย – อันดามัน โดยเร่งรัดการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของท่าเรือนํ้าลึกเขาประจําเหียง อําเภอสวี 
จังหวัดชุมพร และศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อสร้างท่าเรือที่อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช และท่าเรือที่
อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

3. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (เสนอโดย กกร.) 
  3.1 ข้อเสนอ 
   1) ข อ ใ ห้ เ ร่ ง รั ด แ ผ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร น้ํ า แ บ บ บู ร ณ า ก า ร แ ม่ น้ํ า ต รั ง  –  
ลุ่มน้ําตาปี - แม่น้ําชุมพร ให้แล้วเสร็จในปี 2557 ประกอบด้วย (1) ข้อเสนอแนวทางเพ่ือป้องกันนํ้าท่วมและ 
นํ้าแล้งของลุ่มนํ้าตาปี (2) โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยเมืองชุมพร ตามแนวพระราชดําริ (คลองผันนํ้าคลอง
ชุมพร) และ (3) แผนการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการลุ่มนํ้าสาขาแม่นํ้าตรัง ของจังหวัดนครศรีธรรมราช และตรัง 
   2) ขอรับการสนับสนุนโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง/น้ําท่วมของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ประกอบด้วย 
(1) การดําเนินการพ้ืนที่นําร่องของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 2 พ้ืนที่ ได้แก่ พัฒนาบึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
และพัฒนาอ่างเก็บนํ้าคลองวังหีบ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นแก้มลิงรับนํ้าขนาดใหญ่ รองรับมวลนํ้าขนาดใหญ่ในเขต
ชุมชนเมือง ป้องกันนํ้าท่วมฉับพลัน และ (2) การเสนอให้มีการพัฒนาแหล่งนํ้าและพ้ืนที่เก็บกักนํ้าของเกาะสมุย และเกาะ
พะงัน ให้สามารถรองรับนํ้าไว้ใช้ในภาวะวิกฤตขาดแคลนนํ้าในช่วงฤดูท่องเที่ยวและฤดูร้อน 
   3) ขอรับการสนับสนนุการบรหิารจัดการทรัพยากรน้าํดี/น้าํดิบของเกาะสมุย (แหล่งท่องเที่ยวหลัก
ของภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย) โดยปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตนํ้าประปา โดยเฉพาะระบบสํารองนํ้าดิบ ระบบส่งนํ้า
ดิบ ระบบมาตรฐานนํ้าดิบในการผลิตนํ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาคสาขาเกาะสมุยไม่ใหม้ีปัญหาการขาดแคลน
นํ้าประปา สามารถสนองตอบความต้องการของอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วในพ้ืนที่เกาะสมุย 
   4) ขอรับการสนับสนุนการบริหารจัดการบําบัดน้ําเสียในแหล่งท่องเท่ียวและชุมชนนครขนาด
ใหญ่ โดยให้มีการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างโรงงานบําบัดนํ้าเสียในเขตเทศบาลนครเกาะสมุย และเทศบาลนครสุ
ราษฎร์ธานี เพ่ือเป็นสถานที่นําร่องให้แก่เขตพ้ืนที่ชุมชนอ่ืนๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
  3.2 มติที่ประชุม 
   1) มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับไป
พิจารณาเร่งรัดแผนการบริหารจัดการนํ้าแบบบูรณาการแม่นํ้าตรัง – ลุ่มนํ้าตาปี - แม่นํ้าชุมพร ให้แล้วเสร็จในปี 2557 และ
นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) ตามขั้นตอน 
   2) มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับ
ไปพิจารณารายละเอียดการขอรับการสนับสนุนโครงการแก้ปัญหาภัยแล้ง/นํ้าท่วมของภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยนําเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) ตามข้ันตอนต่อไป 
   3) มอบหมายกระทรวงมหาดไทย รับไปพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 
    (1) ร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมพิจารณารายละเอียดการขอรับการ
สนับสนุนการบริหารจัดการทรพัยากรนํ้าดี/นํ้าดิบของเกาะสมุย และแจ้งผลการดําเนินงานให้ภาคเอกชนทราบ 
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    (2) ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือพิจารณารายละเอียดการขอรับการสนับสนุนการบริหารจัดการ
บําบัดนํ้าเสียในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนนครขนาดใหญ่ โดยคํานึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือประกอบการเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณประจําปีตามระเบียบและขั้นตอนที่กฎหมายกําหนด 

4. การส่งเสริมการท่องเท่ียวและบริการ (เสนอโดย กกร./สทท.) 
  4.1 ข้อเสนอ 
   1) ขอรับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเช่ือมโยงภาคใต้ฝัง่อ่าวไทยสู่อันดามัน ประกอบด้วย  
(1) การเร่งรัดการจัดต้ัง “คณะกรรมการพัฒนาการท่องเท่ียว” ในกลุ่มท่องเที่ยวมหัศจรรย์สองสมุทร ซึ่งเป็น 1 ใน 8 กลุ่ม
ท่องเที่ยวที่มีศกัยภาพ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ เรื่อง แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ 
พ.ศ. 2555-2559 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 17 มถิุนายน 2554) และ (2) การขอให้มกีลไกการแก้ไขปัญหา
การท่องเที่ยวในจังหวัดที่ไม่อยู่ใน 8 กลุม่ท่องเท่ียวที่มีศักยภาพ ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยว
แห่งชาติ เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยวในระดับพ้ืนที่มีความครบถว้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2) ขอรับการสนับสนุนโครงการฟ้ืนฟู และพัฒนาพื้นที่ระเบิดหินเก่าที่รกร้างให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวของ จังหวัดพัทลุง จํานวน 30 ล้านบาท โดยให้มีหน่วยงานราชการดูแลรับผิดชอบโดยตรง เพ่ือสนับสนุนการ
พัฒนาพ้ืนที่ร่วมกับประชาชนที่มีความคิดที่จะพัฒนาศักยภาพพ้ืนที่ของตนเอง 
   3) ขอรับการสนับสนุนการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย (1) งบประมาณในการสร้างโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีแห่งที่ 2 (2) 
โครงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางและการจัดต้ังสถาบันการแพทย์ช้ันสูง (จัดต้ังศูนย์การแพทย์ของมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์ วงเงิน 5,651,490,000 บาท) และ (3) โครงการจัดต้ังสถาบันการแพทย์ช้ันสูงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
สําหรับภาคใต้ตอนบน วงเงิน 5,605,000,000 บาท 
  4.2 มติที่ประชุม 
   1) มอบหมายกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับไปพิจารณาความเหมาะสมของกลุ่มท่องเที่ยว
มหัศจรรย์สองสมุทรตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ เพ่ือเสนอคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติพิจารณาประกาศ
เป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยว พร้อมทั้งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจําเขต 
   2) มอบหมายกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง รับไป
พิจารณารายละเอียดการขอรับการสนับสนุนโครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาพื้นที่ระเบิดหินเก่าที่รกร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของ
จังหวัดพัทลุง เพ่ือพิจารณาใช้ประโยชน์พ้ืนที่ให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอน 
   3) มอบหมายกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ รับไปพิจารณาในรายละเอียดการขอรับ
การสนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพทางการแพทย์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพภาคใต้ตอนบน ประกอบด้วย 
(1) โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีแห่งที่ 2 (2) โครงการจัดต้ังศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ (3) 
โครงการจัดต้ังสถาบันการแพทย์ช้ันสูง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภาคใต้ตอนบน เพ่ือประกอบการเสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณประจําปีตามขั้นตอน 
 
9.  เรื่อง ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝัง่อ่าวไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.)  เสนอดังน้ี 
  1. เห็นชอบความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ลงพ้ืนที่โครงการในกรอบวงเงิน 100 ล้าน
บาท ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภายใต้ฝั่งอ่าวไทยรวม 4 จังหวัด โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องจัดทํารายละเอียด
โครงการและรบัความเห็นดังกล่าวไปดําเนินการต่อไป 
  2. เห็นชอบโครงการท่ีมีความพร้อมและมคีวามจําเป็นเร่งด่วน ซึ่งสามารถดําเนินการได้ทันที โดยให้
หน่วยงานเจ้าของโครงการจัดทํารายละเอียดคําขอรับการจัดสรรงบประมาณประจําปี 2556 จัดส่งให้สํานัก
งบประมาณโดยเร่งด่วน 
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  3. เห็นชอบตามความเห็นและข้อสั่งการเพ่ิมเติมที่นอกเหนือจากโครงการในพ้ืนที่ดูงานของรัฐมนตรี
ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดพัทลุง 
  ผลการปฏิบัติราชการของคณะรัฐมนตรใีนพืน้ที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 4 จังหวัด (ชุมพร 
สุราษฎรธ์านี นครศรีธรรมราช พัทลุง) สรปุสาระสําคัญได้ ดังน้ี 
  1. กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีรองนายกรัฐมนตรี รฐัมนตรี รฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ที่
ปรึกษารัฐมนตรี และเลขานุการรัฐมนตรี ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ รวม 25 คน ในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี 
นครศรีธรรมราช และพัทลุง 
   1.1 ความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทีล่งพืน้ทีโ่ครงการในกรอบวงเงนิ 100 
ล้านบาท ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 
   แผนงานโครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันท ี
   (1.1) เห็นชอบโครงการศึกษาความเป็นไปได้และการสํารวจออกแบบเบ้ืองต้นท่าอากาศ
ยานนานาชาติดอนสกั จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  
งบกลางฯ วงเงิน 5.00 ล้านบาท โดยมอบหมายกระทรวงคมนาคมดําเนินการศึกษาความเหมาะสมในการพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเช่ือมโยงเกาะเต่า เกาะพงัน และหมู่เกาะอ่างทอง 
เป็นต้น  
   (1.2) เห็นชอบโครงการปรับปรุงทางหลวงย่านชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยให้สนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 32.324 ล้านบาท 
   (1.3) เห็นชอบโครงการก่อสร้างทางคู่ขนาน ทางหลวงสายเอเชีย (สาย 41) เขตชุมชน 
จังหวัดพัทลุง โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 30.00 ล้าน
บาท 
   (1.4) เห็นชอบโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเขต
พ้ืนที่ (Core Zone) และเขตพ้ืนที่กันชน (Buffer Zone) เพ่ือนําเสนอพระบรมธาตุเป็นมรดกโลก โดยให้สนับสนุน
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 35.00 ล้านบาท 
   โครงการท่ีเหน็ชอบในหลักการ 
   (1.5) โครงการอาชีวศึกษาชุมพรเชิงบูรณาการสู่ประชาคมอาเซียน จังหวัดชุมพร โดยให้
ขอรับการจัดสรรจากงบประมาณปกติ 
   1.2 ความเห็นของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีทีล่งพืน้ทีโ่ครงการในกรอบวงเงนิ 100 
ล้านบาท ของทั้ง 4 จังหวัด 
   (1) จังหวัดชมุพร 
   แผนงานโครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันท ี
    (1.1) โครงการป้องกันนํ้าท่วมและเพ่ิมประสทิธิภาพการระบายนํ้าในเขตทางหลวง 
(ทางหลวงหมายเลข 41) (AH 18) บริเวณใกล้สะพานแม่นํ้าสวี) โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 45.00 ล้านบาท 
    (1.2) ให้บูรณาการโครงการในพ้ืนที่โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่ตาม
พระราชดําริชุมพร จํานวน 4 โครงการ ประกอบด้วย โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและภูมิทัศน์ 
โครงการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพ้ืนที่หนองใหญ่ตามพระราชดําริ (ขุดลอกแก้มลิงหนองใหญ่) โครงการศูนย์การ
เรียนรู้โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ กว่า 4,100 โครงการ และโครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญต่าม
พระราชดําริ (ศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพ้ืนที่หนองใหญ่) ภายใต้กรองวงเงินงบประมาณรวม 57.61 ล้านบาท และ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ ต่อไป 
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   โครงการท่ีเหน็ชอบในหลักการ 
    (1.3) โครงการยกระดับคุณภาพกําลังคนอาชีวศึกษาเชิงบูรณาการสู่ประชาคม
อาเซียน โดยให้จัดทําแผนพัฒนาในภาพรวมและขอรับการจัดสรรจากงบประมาณปกติ 
   (2) จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
   แผนงานโครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันท ี
    (2.1) เห็นชอบโครงการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมพ้ืนที่ท่องเที่ยวหาดเฉวง อําเภอ 
เกาะสมุย โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 11.980 ล้านบาท 
    (2.2) เห็นชอบโครงการขุดบ่อบาดาลเพ่ือแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพ้ืนที ่อําเภอ 
เกาะสมุย โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 2.80 ล้านบาท 
    (2.3) เห็นชอบโครงการก่อสร้างโรงพยาบาลเกาะเต่า อําเภอเกาะพงัน โดยให้
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 13.20 ล้านบาท เพ่ือดําเนินการ
ก่อสร้างอาคารพยาบาล โรงไฟฟ้า อาคารน่ึงกลาง-ซักฟอก งานร้ือถอนบางส่วนของสถานีอนามัยและอาคารพัก
พยาบาล 
    (2.4) เห็นชอบโครงการศูนย์บริหารจัดการสารสนเทศสําหรับนักท่องเที่ยวอําเภอ
เกาะสมุย โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 20.00 ล้านบาท 
เพ่ือการพัฒนาศูนย์ฯ  
    (2.5) เห็นชอบโครงการส่งเสริมชุมชนต้นแบบในพ้ืนที่จัดสรรที่ดินทํากิน อําเภอ
พุนพิน โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 3.00 ล้านบาท เพ่ือ
สร้างระบบประปาชุมชนและศูนย์เด็กเล็กในชุมชน 
    (2.6) เห็นชอบโครงการก่อสร้างระบบป้องกันนํ้าท่วมวัดพระบรมธาตุไชยาราช
วรวิหาร โดยให้การสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 40.00 ล้านบาท 
    (2.7) เห็นชอบโครงการบริหารจัดการขยะเพ่ือสิ่งแวดล้อม อําเภอเกาะพงัน โดยให้
สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 13.00 ล้านบาท 
   โครงการท่ีเหน็ชอบในหลักการ 
    (2.8) โครงการบริหารจัดการนํ้า (แก้มลิงทุ่งหัวสน) อําเภอกาญจนดิษฐ์ โดยให้กรม
ชลประทานประสานสํานักงบประมาณเพ่ือจัดต้ังงบประมาณปกติดําเนินการ 
    (2.9) โครงการจัดต้ังโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี โดยให้ทบทวนความ
เหมาะสมของโครงการและใช้งบประมาณปกติ 
   (3) จังหวัดนครศรีธรรมราช 
   แผนงานโครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันท ี
    (3.1) เห็นชอบโครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนสมัชชาพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติด โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 14.30 ล้านบาท โดยให้
ดําเนินการเฉพาะกิจกรรมการจัดสมัชชาประชาชนและคณะทํางานสมัชชาหมู่บ้านในส่วนที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านยา
เสพติด 
    (3.2) เห็นชอบโครงการวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นมารดกโลก โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 10.00 ล้าน
บาท (ให้ดําเนินการเฉาพะงานแปลเอกสาร การประชาสัมพันธ์ และพัฒนาบุคลากร) โดยให้เร่งแปลเอกสารและให้
ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของ UNESCO 
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    (3.3) เห็นชอบโครงการขุดลอกคลองท่าซักเพ่ือป้องกันอุทกภัยจังหวัด (หมู่ที่ 2-9 
ตําบลท่าชัก อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช) โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ 
.2556 งบกลางฯ วงเงิน 15.00 ล้านบาท 
    (3.4) เห็นชอบโครงการก่อสร้างถนนสายชายทะเล-บ้านสี่ก๊ัก ตําบลท่าขึน้ อําเภอ
ท่าศาลา โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 18.780 ล้านบาท 
    (3.5) เห็นชอบโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองชะอวด ตําบลชะอวด ตําบลเคร็ง 
อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบ
กลางฯ วงเงิน 26.593 ล้านบาท 
        (3.6) เห็นชอบโครงการก่อสร้างท่อระบายนํ้าชนิดท่อเหลี่ยม เพ่ือป้องกันนํ้าท่วม
พ้ืนที่เศรษฐกิจและพ้ืนที่ตําบลและอําเภอข้างเคียง อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยให้สนับสนุนงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 15.450 ล้านบาท 
       โครงการทีเ่หน็ชอบในหลักการ 
        (3.7) โครงการศูนย์การเรียนรู้ทางภาษาเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน และให้เสนอขอต้ังงบปกติตามข้ันตอนต่อไป 
        (3.8) โครงการขุดลอกคลองนบ อําเภอนบพิตํา 
  4. จังหวัดพัทลุง 
  แผนงานโครงการท่ีมีความพร้อมและสามารถดําเนินการได้ทันท ี
        (4.1) เห็นชอบโครงการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการระบายนํ้า อําเภอป่า
พะยอม อําเภอควนขนุน อําเภอปากพะยูน และอําเภอป่าบอน โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ วงเงิน 49.053 ล้านบาท 
        (4.2) เห็นชอบโครงการขุดลอกคลองเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้า อําเภอ
ป่าพะยอม อําเภอควนขนุน อําเภอปากพะยูน โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
งบกลางฯ วงเงิน 37.514 ล้านบาท 
        (4.3) เห็นชอบโครงการปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบทเพ่ือการระบายน้ําแล
ป้องกันการกัดเซาะ อําเภอเมือง โดยให้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลางฯ 
วงเงิน 13.432 ล้านบาท 
   1.3 ความเห็นและข้อสั่งการเพ่ิมเติมทีน่อกเหนือจากโครงการในพื้นที่ดูงาน 
        (1) จังหวัดชุมพร รัฐมนตรีชว่ยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายศักดา คงเพชร) 
ให้เร่งรัดโครงการก่อสร้างถนนสายช่อง 5 – บ่อนไก่ ระยะทาง 7.5 กิโลเมตร เพ่ือเป็นเส้นทางลัดเข้าสู่เมืองชุมพร 
        (2) จังหวัดสุราษฎร์ธานี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายศิริวัฒน์ 
ขจรประศาสน)์ ให้เทศบาลนครเกาะสมุยแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในเกาะสมุย กําหนดแผนการบํารุงรักษาทางนํ้า
สาธารณะประจําปี รณรงค์สร้างจิตสํานึกการรักษาลํานํ้าสาธารณะ และการบริหารจัดการนํ้าอย่างบูรณาการ 
       - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ  (นายวิทยา บรุณศิริ) และรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงสาธารณสุข (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) เห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยของโรงพยาบาล
สุราษฎร์ธานีและโครงการเพ่ิมศักยภาพและพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ฯ 
       - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสด์ิ สวัสดิวัตน์) ให้
สํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทาํโครงการเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ และให้จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จัดทําโครงการศูนย์ฝึกอบรม/พัฒนาอาชีพ บรรจุไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดประจําปี 2557 
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        (3) จังหวัดพทัลุง รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (นาย
ปลอดประสพ สุรัสวดี)  
          (1) เห็นชอบในหลักการโครงการพัฒนาทางหลวงชนบทริมฝั่งทะเลสาบสงขลา วงเงิน 1,240 
ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการนอกกรอบวงเงิน 100 ล้านบาท 
          (2) เห็นควรให้คณะกรรมการ กบอ. ลงพ้ืนที่เพ่ือหาแนวทางและวางแผนบริหารจัดการลุ่มนํ้า
ทะเลสาบสงขลาอย่างเป็นระบบและย่ังยืน 
 
10. เรื่อง การพิจารณาโครงการป้องกันอุทกภัยในพืน้ทีเ่ศรษฐกิจสําคญัของจังหวัดภาคใต้ฝัง่ตะวันออก 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการพิจารณาโครงการป้องกันอุทกภัยในพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคญัของจังหวัด
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ตามท่ีสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอดังน้ี 
  1. จังหวัดชุมพร มรีัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายธีระ วงศ์สมุทร) ลงพ้ืนที่ตรวจ
ราชการ 
      1.1 เห็นชอบโครงการป้องกันนํ้าท่วมและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าในเขตทางหลวง (ทาง
หลวงหมายเลข 41 (AH18) บริเวณใกล้สะพานแม่นํ้าสวี) วงเงิน 45 ล้านบาท โดยให้สนับสนุนงบประมาณดําเนินการ
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 งบกลางฯ 
      1.2 เห็นชอบโครงการป้องกันนํ้าท่วม และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายนํ้าในเขตทางหลวง (ทาง
หลวงหมายเลข 41 (AH18) บริเวณหน้า สภ.ทุ่งตะโก) วงเงิน 15 ล้านบาท 
  2. จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีรฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และรฐัมนตรีว่าการกระทรวงลง
พ้ืนที่ตรวจราชการ 2 คน 
      2.1 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม (หม่อมราชวงศ์พงษ์สวัสด์ิ สวัสดิวัตน์) เห็นชอบ
โครงการบริหารจัดการนํ้า (แก้มลิงพรุค้อ) วงเงิน 30 ล้านบาท 
      2.2 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์ เอ้ืออภิญญากุล) เห็นชอบโครงการ
ก่อสร้างแก้มลงิพรุกง วงเงิน 36 ล้านบาท และเห็นชอบในหลักการโครงการก่อสร้างแก้มลิงพรุคลองช้าง พร้อมอาคาร
ประกอบ อ.บ้านนาเดิม วงเงิน 19 ล้านบาท โดยมอบหมายให้กรมชลประทานตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ที่จะดําเนินการ
ขุดลอกและปรับแผนดําเนินการให้เหมาะสม โดยให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จาก
แหล่งนํ้า 
  3. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวง ลงพ้ืนที่ตรวจราชการ 2 คน 
      3.1 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ุ) เห็นชอบโครงการขุดลอก
คลองหัวตรุด ตําบลท่าไร่ ตําบลปากนคร อําเภอเมือง วงเงิน 32.9 ล้านบาท และโครงการประตูระบายนํ้าควนกรด 
ตําบลควนกรด อ.ทุ่งสง วงเงิน 47.7 ล้านบาท 
      3.2 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลตํารวจโท ชัจจ์ กุลดิลก) เห็นชอบในหลักการ
โครงการขุดลอกคลองท่าซัก ตําบลท่าซัก อําเภอเมือง โดยมอบหมายให้กรมชลประทานศึกษารายละเอียดความ
เหมาะสมก่อนนําเสนอคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัยเพ่ือพิจารณาต่อไป 
   
11. เรื่อง โครงการก่อสร้างเคเบิลใต้น้ําไปยังเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง  รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2555  
ดังน้ี  
  1. เห็นชอบการดําเนินโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํ้าไปยังเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
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วงเงินลงทุนรวม 1,094 ล้านบาท  แบ่งเป็นเงินกู้ในประเทศ 820 ล้านบาท และเงินรายได้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
วงเงิน 274 ล้านบาท และให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกู้เงินในประเทศภายในกรอบวงเงิน 820 ล้านบาท  เพ่ือเป็นเงิน
ลงทุนของโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํ้าไปยังเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ดําเนินการกู้เงินตามความจําเป็นจนกว่างานจะแล้วเสร็จต่อไป และให้รับความเห็นของคณะกรรมการกลั่นกรองฯ 
และหน่วยงานต่าง  ๆ ไปดําเนินการด้วย 
  2. เห็นชอบการผ่อนผันการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2535  
เรื่องแผนแม่บทการจัดการปะการังของประเทศในการดําเนินโครงการก่อสร้างสายเคเบิลใต้นํ้าไปยังเกาะพะงัน  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ทั้งน้ี ให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหารือกับสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม และให้
ดําเนินการตามความเห็นของสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  เพ่ือหลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบ
ที่อาจจะเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในบริเวณแนวสายเคเบิลใต้นํ้าและพ้ืนที่ใกล้เคียงมาก
ที่สุด 
 
12. เรื่อง  นโยบายและมาตรการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2556 
  คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบการกําหนดนโยบายและมาตรการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2556  
ตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหารคร้ังที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2555  ตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 
เสนอ ดังน้ี 
  1.  การนําเข้าตามความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน AFTA และโครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญา
กับประเทศเพ่ือนบ้าน (Contract Farming) ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี – เจ้าพระยา –  
แม่โขง (Ayerawady-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) ภาษีร้อยละ 0 
กําหนดมาตรการบริหารการนําเข้าโดย (1) ให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) นําเข้าได้ตลอดทั้งปี โดยให้ อคส. จัดทํา
แผนการจัดซื้อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านการผลิต การตลาด ภาวะราคาและความต้องการใช้ เพ่ือไม่ให้กระทบ
ต่อราคาผลผลิตในประเทศ  (2) ผู้นําเข้าทั่วไปนําเข้าได้ช่วงเดือนมีนาคม – กรกฎาคม และต้องปฏิบัติตามข้อกําหนด
มาตรฐานควบคุมการนําเข้าตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 
  2. การนําเข้าตามความตกลงองค์การการค้าโลก (WTO) ภาษีนําเข้าในโควตาร้อยละ 20 ปริมาณ
โควตา 54,700 ตัน  โดยให้ อคส. เป็นผู้นําเข้าไม่จํากัดช่วงเวลานําเข้า ภาษีนําเข้านอกโควตาร้อยละ 73 และ
ค่าธรรมเนียมพิเศษ ตันละ 180 บาท 
  3. การนําเข้าตามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันย่ิงขึ้นไทย – นิวซีแลนด์ (TNZCEP) ภาษี
ร้อยละ 0 ยกเว้นการกําหนดปริมาณนําเข้า ไม่ต้องขออนุญาตนําเข้าและไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรการในการจัดทํา
ระเบียบการนําเข้า 
  4. การนําเข้าตามความตกลงการค้าเสรี ไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) ภาษีในโควตาร้อยละ 9.33 
ปริมาณโควตา 8,081.68 ตัน การบริหารการนําเข้าตาม WTO ภาษีนอกโควตาร้อยละ 65.7 
  5. การนําเข้าตามความตกลงการค้าเสรีไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) ภาษีในโควตาร้อยละ 0 ปริมาณโควตา
และการบริหารการนําเข้าตาม WTO ภาษีนอกโควตา ร้อยละ 73 
  6. การนําเข้าตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – ญี่ปุ่น (AJCEP)  1 มกราคม – 31 มีนาคม 2556 
ภาษีในโควตาร้อยละ 10.90  1 เมษายน – 31 ธันวาคม 2556 ภาษีโควตาร้อยละ 9.10 ปริมาณโควตาและการ
บริหารการนําเข้าตาม WTO ภาษีนอกโควตาร้อยละ 73 
  7. การนําเข้าตามความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – เกาหลี (AKFTA) ภาษีในโควตาร้อยละ 6.67 
ปริมาณโควตาและการบริหารการนําเข้าตาม WTO ภาษีนอกโควตาร้อยละ 73 
  8. การนําเข้าทั่วไป (ประเทศนอกข้อตกลง) ภาษีนําเข้า กิโลกรัมละ 2.75 บาท ค่าธรรมเนียมพิเศษ
ตันละ 1,000 บาท  
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  ทั้งน้ี การกําหนดนโยบายและมาตรการนําเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ 3 ชนิด (กากถั่วเหลือง ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ และปลาป่น) เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายอาหาร โดยจะพิจารณาเพ่ือให้วัตถุดิบมีเพียงพอ
กับความต้องการใช้ในประเทศ มีต้นทุนการผลิตที่พอสมควร ขณะเดียวกันต้องดูแลคุ้มครองเกษตรกร และทุกฝ่ายที่
เก่ียวข้องในระบบอุตสาหกรรมให้ได้รับความเป็นธรรมและสามารถเก้ือกูลกันอย่างเหมาะสม 
 
13. เรื่อง แผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบแผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555 - 2559) 
  2. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง ใช้แผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เป็นกรอบในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  สาระสําคัญของแผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพ่ือให้ประชากรไทยทุกช่วงวัยมี
อนามัยการเจริญพันธ์ุที่เหมาะสมและมีศักยภาพเพ่ิมขึ้น สามารถแข่งขันได้ในภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก รวมท้ังมี
การใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนย้ายประชากรอย่างเสรีในภูมิภาคอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 เป็นพลังขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจให้มีความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองและย่ังยืน อีกทั้งสามารถพ่ึงตนเองได้หลังวัยทํางาน และสังคมไทยมีการ
จัดสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืนมากขึ้น โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาประชากร 3 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  
  1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมให้ประชากรไทยทุกคนเกิดมามีคุณภาพ พร้อมที่จะพัฒนาได้อย่างเต็ม
ศักยภาพเมื่อเติบโตขึ้น    
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพประชากรไทยทุกช่วงวัยเพ่ือเป็นพลังต่อการเจริญเติบโตของ
ประเทศ  
  3. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมประชากรไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุที่มีสวัสดิการทางสังคมอย่าง
ย่ังยืน ทั้งน้ี เพ่ือให้การนําแผนประชากรในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ไปสู่การปฏิบัติ ได้กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานโดยการประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับและนําแผนไปดําเนินงาน 
การกําหนดกลไกการบริหารจัดการ การส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ การติดตามประเมินผล และการจัดทํานโยบาย
และแผนประชากรในระยะยาว 20 ปี การสร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากร การพัฒนาระบบข้อมูลและการศึกษาวิจัยด้านประชากร เพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลด้านประชากร 
รวมท้ังการสํารวจและการศึกษาวิจัยด้านประชากรที่จําเป็นอย่างต่อเน่ือง ให้สามารถนํามาใช้ประกอบการกําหนด
นโยบายประชากรและการวางแผนพัฒนาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ และความร่วมมือกับต่างประเทศ เพ่ือให้
มีการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นใน
อนาคตกับต่างประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ 
 
14. เรื่อง การปรับปรุงค่าตอบแทนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 4 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซึ่งมีนายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ฯ ในคราวประชุม ครั้งที่ 14/2555 
ดังน้ี  
  1. เห็นชอบการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยให้มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 
  2. เห็นชอบการปรับเงินเดือนชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุใหม่ โดย
ให้มีผลใช้บังคับพร้อมกับการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุด้วย ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 
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  3. เห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่คณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)  รับรอง เพ่ือการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา          
  สําหรับหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง เพื่อการ
บรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสาระสําคัญ ดังน้ี  
  1) กําหนดอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองเพ่ือการบรรจุและแต่งต้ังผู้เข้ารับราชการเป็น
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ 
  2) กําหนดให้ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อน           
วันที่ 1 มกราคม 2555 ได้รับเงินเดือนเพ่ิมขึ้นตามคุณวุฒิ 
  3) การกําหนดอัตราเงินเดือนสําหรับคุณวุฒิของตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตาม มาตรา              
38 ค. (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ให้นํากฎ ระเบียบ และ
หนังสือเวียนของ ก.พ. มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
  4) ในกรณีที่ต่างไปจากท่ีกําหนดไว้น้ี ให้เสนอ ก.ค.ศ. พิจารณา 
 
15. เรื่อง รายงานผลการจัดงาน Bangkok International ICT Expo 2012 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการจัดงาน Bangkok International ICT Expo 2012 ตามท่ีกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสนอ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการ
ประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้หัวข้อ “Smart Thailand Towards AEC” หรือ “ไอซีทีไทยก้าวล้ํา นําสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมงานนิทรรศการเป็นจํานวนมาก โดยเฉพาะกิจกรรมถวาย
พระพรออนไลน์ ในส่วนจัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ (Royal Pavilion) และส่วนใหญ่มีความพึงพอใจจาก
การเข้าชมนิทรรศการในส่วนต่าง ๆ เป็นอย่างมาก อีกทั้งในส่วนของการเจรจาธุรกิจยังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี
จากผู้ประกอบการท่ีเข้าร่วมแสดงงานทั้งในและต่างประเทศ โดยยอดรวมมูลค่าการเจรจาทําธุรกิจระหว่าง
ผู้ประกอบการกับผู้ประกอบการ (Business to Business) จํานวนประมาณ 15,050,000 บาท  
  การจัดงานดังกล่าวได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้ร่วมสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่แห่งโลกไอที 
เป็นเวทีสําหรับผู้ประกอบการไทยได้นําเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีระดับสากล รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้
ผู้ประกอบการในภูมิภาคอาเซียนได้พบปะและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีซึ่งกันและกัน พร้อมช่วยยกระดับเทคโนโลยีไทย
ให้ก้าวไกล สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
 
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ   เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 
สิงหาคม 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ  ดังน้ี 
  1. ให้ข้าราชการทุกประเภท (ยกเว้นข้าราชการการเมืองและข้าราชการส่วนท้องถิ่น) พนักงาน
ราชการ รวมถึงลูกจ้างประจํา  ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลา
อุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 
2555 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 
พรรษา 12 สิงหาคม 2555 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555  เป็นระยะเวลา 15 วัน  (ต้ังแต่เตรียมการอุปสมบทถึงลาสิกขา) 
โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ   
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  2. การใช้สิทธิการลาตามข้อ 1. ให้สิทธิแก่ข้าราชการ (ยกเว้นข้าราชการการเมือง และข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างช่ัวคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงาน
รัฐวิสาหกิจที่ เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว  สามารถลาอุปสมบทเพ่ือเฉลิมพระเกียรติตามมติ
คณะรัฐมนตรีในครั้งน้ีได้อีก สําหรับผู้ที่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบทเพ่ือเฉลิมพระเกียรติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งน้ีแล้ว  ไม่มีผลกระทบสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลา
อุปสมบทคร้ังแรกต้ังแต่เริ่มราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2555 โดย
ยังคงได้สิทธิการลาอุปสมบทและยังคงได้สิทธิในการรับเงินเดือนตามปกติ ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน  
เงินปี บําเหน็จ บํานาญ  และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535  
  3. การใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี  ผู้ลาจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่ส่วนราชการ 
หน่วยงานภาครัฐ หรือภาคเอกชนจัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจนและเข้าร่วมอบรมตามหลักสูตรศาสนาศึกษาสําหรับ
ผู้บวชระยะสั้นตามที่กรมการศาสนาหรือคณะสงฆ์กําหนด ทั้งน้ี ให้ลาได้ตามระยะที่กําหนดของโครงการแต่ไม่เกิน  
15 วัน  หากอุปสมบทเป็นเอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จะไม่ได้รับสิทธิในการลาดังกล่าว 
  ทั้งน้ี  เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้ข้าราชการได้มีโอกาสบําเพ็ญคุณงามความดี เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล         
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร ด้วยการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ  และเพ่ือให้ข้าราชการได้เป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการทํา
ความดี ซึ่งควรให้สิทธิในการลาอุปสมบทแก่ข้าราชการโดยไม่ถือเป็นวันลา 
 
17. เรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นวาระแห่งชาติในโอกาสทศวรรษครบ 100 ปี ของการสหกรณ์
ไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบยุทธศาสตร์และแนวทางในการดําเนินการ   
  2. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางในการดําเนินงาน 
  3. เห็นชอบให้สํานักงบประมาณ (สงป.)  พิจารณาสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานที่เก่ียวข้อง
เพ่ือดําเนินการตามความจําเป็นและเหมาะสม 
  สําหรับแนวทางในการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์วาระแห่งชาติด้านการสหกรณ์  ประกอบด้วย 
5 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี    
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างและพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในชาติ  เพ่ือ
ผลักดันการจัดการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนในระบบการศึกษา ตลอดจนสร้างและผลักดันการ
จัดการเรียนรู้และทักษะการสหกรณ์สู่วิถีชีวิตประชาชนนอกระบบการศึกษา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีการสหกรณ์ให้เป็นฐาน
รากสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนโดยใช้
วิธีการสหกรณ์เป็นแนวทางในการดําเนินงาน ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)  
ใช้ระบบสหกรณ์เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3  : เพ่ิมศักยภาพการเช่ือมโยงเครือข่ายระบบการผลิตการตลาดและการเงินของ
สหกรณ์ เน้นการสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิตสินค้าคุณภาพเพ่ือยกระดับสินค้าสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน การสร้างเครือข่าย
การตลาดสินค้าสหกรณ์ และเช่ือมโยงเครือข่ายการเงินสหกรณ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4  : สนับสนุนแผนพัฒนาการสหกรณ์ให้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งของ
ขบวนการสหกรณ์ โดยผลักดันแผนพัฒนาการสหกรณ์สู่การปฏิบัติ   
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ขบวนการสหกรณ์ และปรับปรุงกฎหมาย
สหกรณ์ให้เอ้ือต่อการพัฒนา เน้นการปฏิรูปโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวกับงานส่งเสริมสหกรณ์  การปฏิรูป
โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวกับงานส่งเสริมสหกรณ์ ปฏิรูปโครงสร้างสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย  
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ปรับปรุงโครงสร้างชุมนุมสหกรณ์และสหกรณ์ ปรับปรุงกฎหมายสหกรณ์ให้เอ้ือต่อการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ 
ภายใต้หลักการอุดมการณ์  และวิธีการสหกรณ์ให้เหมาะสมกับสหกรณ์แต่ละประเภท 
 
 

ต่างประเทศ 
18. เรื่อง การลงนามในร่างถ้อยแถลงร่วมเพ่ือรับรองเอกสาร Thailand-Vietnam Security Outlook (Joint 
Statement on the Thailand – Vietnam Security Outlook (TVSO) 2012 – 2016 between the 
Government of the Kingdom of the Thailand and the Government of the Socialist Republic 
of Vietnam)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอ  ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมเพ่ือรับรองเอกสาร  Thailand-Vietnam Security Outlook (Joint 
Statement on the Thailand – Vietnam Security Outlook (TVSO) 2012 – 2016 between the 
Government of the Kingdom of the Thailand and the Government of the Socialist Republic of 
Vietnam)  
  2. อนุมัติให้เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติลงนามในร่างถ้อยแถลงร่วม ฯ เพ่ือรับรองเอกสาร ใน
การประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย  - เวียดนามอย่างไม่เป็นทางการ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 27 ตุลาคม 2555 ณ กรุงฮานอย  
  3. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขเอกสารดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย   ให้สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
พิจารณาอีกคร้ัง 
  ร่างถ้อยแถลงร่วม  Thailand-Vietnam Security Outlook   มีสาระสําคัญเป็นการประกาศทัศนะ
ร่วมกันที่มีต่อเรื่องความมั่นคงต้ังแต่ช่วงปี ค.ศ. 2012 – 2016 ระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาล
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพ่ือที่จะพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันในการจัดการกับปัญหาที่กระทบต่อความ
มั่นคงของทั้งสองประเทศ  เช่น  อาชญากรรมข้ามชาติ  การก่อการร้าย ความปลอดภัยในการเดินเรือทางทะเล  ภัย
ธรรมชาติ เป็นต้น โดยไม่ได้ใช้ถ้อยคําหรือบริบทที่แสดงเจตนาที่จะก่อให้เกิดพันธกรณีภายใต้กฎหมายระหว่าง
ประเทศร่วมกัน  ดังน้ัน ร่างถ้อยแถลงร่วมฉบับดังกล่าวจึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ  และไม่
เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 อีกทั้ง  ไม่มีนัยที่อาจจะส่งผล
กระทบต่อความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านและประเทศมหาอํานาจที่มีบทบาทสําคัญในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ แต่เป็นการส่งสัญญาณถึงการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านการเมืองและความม่ันคงเพ่ือรับมือกับ
สิ่งท้าทายที่เก่ียวข้องที่ไทยและเวียดนามจะดําเนินการร่วมกัน 
 
19. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับรัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 
พ.ศ. 2557 (The 6th  Asian Ministerial Conference on Disaster Risk Reduction 2014, AMCDRR) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้ประเทศไทยโดยกระทรวงมหาดไทย รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับ
รัฐมนตรีแห่งเอเชียว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2557 (The 6th  Asian Ministerial 
Conference on Disaster Risk Reduction 2014, AMCDRR) โดยมีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เป็นหน่วยร่วม
สนับสนุนการดําเนินการ ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งน้ี ให้รองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง) 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) และ
รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย  (นายชูชาติ  หาญสวัสด์ิ )  รักษาราชการแทนรัฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงมหาดไทย  เข้าร่วมการกําหนดประเด็นหลักสําหรับการประชุม (Theme) ด้วย   
  การรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  AMCDRR  จะเป็นการสนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกิจ  
และยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559 โดยเฉพาะ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มุ่งเน้นการเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม และการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  เพ่ือให้มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในประเทศและในภูมิภาค อีกทั้ง จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและ การ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทย  การสร้างความเช่ือมั่นต่อนักท่องเที่ยว และผู้ประกอบการต่อความมุ่งมั่นของ
ประเทศไทย ในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ  นํามาซึ่งการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการของ
ประเทศไทยในระยะยาว  ตลอดจนช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาความรู้และความสามารถของบุคลากร การเผยแพร่
องค์ความรู้และภูมิปัญญาของไทยด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติของไทยให้เป็นที่
รับรู้และยอมรับในระดับสากลมากย่ิงขึ้น   
 
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบในการรับรองแถลงการณ์ร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี ในการประชุม 19th 
World Congress on Intelligent Transport Systems  ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการรับรองแถลงการณ์ร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี ในการ
ประชุม 19th World Congress on Intelligent Transport Systems  ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 
ระหว่างวันที่ 22 – 26 ตุลาคม 2555 
  สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ มีเน้ือหาสนับสนุนให้มีการนําระบบขนส่งอัจฉริยะมาบูรณา
การเข้ากับนโยบายการขนส่งระดับชาติ ซึ่งสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล โดยรัฐบาลไทยได้แสดงเจตนารมณ์
ด้วยความมุ่งมั่นและจริงจังอย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน ในการสนับสนุนให้มีการนําระบบขนส่ง
อัจฉริยะมาบูรณาการเข้ากับนโยบายการขนส่งระดับชาติ โดยกําหนดให้มีการจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาระบบ
การจราจรและขนส่งอัจฉริยะ (ITS Master Plan)  ซึ่งผ่านการประเมินผลและการจัดลําดับความสําคัญโครงการ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือบูรณาการของหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเป็นระบบมาโดยตลอด 
ทั้งน้ี ร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าว ไม่ได้มุ่งหมายให้มีผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างประเทศ 
 
21. เรื่อง การบริจาคเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สจากโรงไฟฟ้าหนองจอกและโรงไฟฟ้าลานกระบือของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ให้สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงพลังงานบริจาคเคร่ืองผลิตไฟฟ้ากังหันแก๊สจากโรงไฟฟ้า
หนองจอกและโรงไฟฟ้าลานกระบือของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ให้กับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ   
  ทั้งน้ี เพ่ือช่วยเหลือประเทศเมียนมาร์ในการแก้ปัญหาการขาดแคลนไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปี 
2556 ประเทศเมียนมาร์จะเป็นเจ้าภาพจัดประชุม World Economic Forum on East Asia และการแข่งขันกีฬา
ซีเกมส์ครั้งที่ 27 ซึ่งจะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศเพ่ือนบ้านอันเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อัน
ดีระหว่างสองประเทศ และสอดคล้องกับนโยบายการสนับสนุนความร่วมมือในภาคพลังงานไฟฟ้าของรัฐบาล ตาม
บันทึกความเข้าใจ Memorandum of Understanding between The Government of The Kingdom of 
Thailand and The Government of the Republic of The Union of Myanmar on Development 
Cooperation in Myanmar 
 
22. เรื่อง  ขออนุมัติการลงนามในแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ของการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วม        
ไทย – เวียดนามอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat) ครั้งที่ 2 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Statement) ของการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมไทย – 
เวียดนามอย่างไม่เป็นทางการ (Joint Cabinet Retreat) ครั้งที่ 2 
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  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนามในร่าง
แถลงการณ์ร่วมฯ  
  3. หากมีความจําเป็นที่ต้องแก้ไขปรับปรุงแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการ        
ลงนาม ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดําเนินการได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกคร้ัง   
 

แต่งต้ัง 
23. เรื่อง แต่งต้ัง 

1. รัฐบาลสหพันธรัฐไมโครนีเชียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักก่ิง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนว่า รัฐบาลสหพันธรัฐไมโครนีเชียมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายอาคิลลีโน แฮร์ริส ซูซาเอีย                
(Mr. Akillino Harris Susaia) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสหพันธรัฐไมโครนีเชีย
ประจําประเทศไทยคนแรก โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงปักก่ิง ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 

2. รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจําประเทศ
ไทย ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกีมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายออสมัน บูเลนต์ ทูลุน (Mr. Osman Bulent Tulun)  
ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐตุรกีประจําประเทศไทยคนใหม่โดยมีถิ่นพํานัก 
ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายอะห์เมต อูซ เชลิกกอล (Mr. Ahmet Oguz Celikkol) ตามท่ีกระทรวงการ
ต่างประเทศเสนอ 
 

3. แต่งต้ังนายฟรันเชสโก เปนซาโต ให้ดํารงตําแหน่งกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐอิตาลีประจํา
จังหวัดภูเก็ต 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลี ประจําประเทศ
ไทย ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐอิตาลีมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายฟรันเชสโก เปนซาโต (Mr. Francesco Pensato) ให้
ดํารงตําแหน่งกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐอิตาลีประจําจังหวัดภูเก็ต โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดภูเก็ต กระบ่ี ตรัง 
นครศรีธรรมราช ปัตตานี พังงา พัทลุง นราธิวาส ยะลา สงขลา สตูล และสุราษฎร์ธานี สืบแทน นายฟรันเชสโก           
กาวาลีเอเร (Mr. Francesco Cavaliere) ซึ่งเกษียณอายุ ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 

4. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข) 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่กระทรวง
สาธารณสุข เสนอ ดังน้ี 
  1. นางสุรางค์ เดชศิริเลิศ ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านบักเตรีทั่วไป (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์เช่ียวชาญ) 
กลุ่มแบคทีเรียวิทยาทางการแพทย์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดํารงตําแหน่ง 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ชีววิทยา) (นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ทรงคุณวุฒิ) 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้ังแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
  2. นางอัญชลี เครือตราชู นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรมสาขารังสีวิทยา) กลุ่มงานรังสีวิทยา 
กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
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(ด้านเวชกรรม สาขารังสีวิทยา) กลุ่มงานรังสีวิทยา กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ต้ังแต่วันที่ 
24 สิงหาคม 2555 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

5. แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  
(นายชวลิต ชูขจร)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ัง นายชวลิต  ชูขจร  ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร แทน นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์   
ซึ่งได้เกษียณอายุราชการแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ   ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2555             
เป็นต้นไป   
 

6. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายจํานง แก้วชะฎา  รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  ให้ดํารง
ตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร             
ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง            
เป็นต้นไป 
 

7. แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย 
พ.ศ. 2527 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายอาทิตย์ วุฒิคะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็น
กรรมการผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรมในคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและนํ้าตาลทราย  
พ.ศ. 2527 แทน นายประเสริฐ ตปนียางกูร  เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย ตามที่กระทรวง
อุตสาหกรรมเสนอ     
 

8. แต่งต้ังประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุน
การวิจัยชุดใหม่ 

  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลการสนับสนุนการวิจัยชุดใหม่  จํานวน 10 คน  แทนชุดเดิมที่ครบกําหนดสามปีตามวาระ 
ตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี ทวีสิน)  เสนอ  ดังน้ี 1.  ศาสตราจารย์ปรัชญา  เวสารัชช์   เป็น
ประธานกรรมการ  2. นายสุธรรม วาณิชเสนี   เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                 
3.  นายประจักษ์ พุ่มวิเศษ  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  4. นายวิชัย  โชควิวัฒน  
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5. นายศิริพงศ์ หังสพฤกษ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6. ศาสตราจารย์สุทัศน์ ยกส้าน  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 7. นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสังคมศาสตร์ 8. ศาสตราจารย์จรรจา            
สุวรรณทัต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านสังคมศาสตร์   9. ศาสตราจารย์ธเนศ  อาภรณ์สุวรรณ เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านมนุษยศาสตร์ 10. นายบุญชู ปโกฏิประภา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ภาคเอกชน) ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2555  เป็นต้นไป 
 
   
 



 27 

9. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเคร่ืองหมายการค้า 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการเคร่ืองหมายการค้า จํานวน 
12 คน  เน่ืองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งสี่ปี ในวันที่ 1 กันยายน 2555 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  ดังน้ี  ผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ประกอบด้วย นายสมยศ  เช้ือไทย   พลตํารวจตรี            
รัฐวิทย์ แสนทวีสุข  นายจักกพงศ์ ณ บางช้าง  นายปอ อนาวิล  นายบุญมา เตชะวณิช  นายเทียนชัย  ป่ินวิเศษ   
นายศุทธา  ปริยวัฒน์  นายเจษฎา ธรรมวณิช   นายวรารักษ์  ช้ันสามารถ  ผู้ทรงคุณวุฒิภาคราชการ ประกอบด้วย  
นายสมศักด์ิ  พณิชยกุล  นางภาณุมาศ สิทธิเวคิน   นางสาวอรพรรณ พนัสพัฒนา  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ 22 ตุลาคม 
2555 เป็นต้นไป 
 

10. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจ 
ประกันภัย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังนายพยุงศักด์ิ  ชาติสุทธิผล  เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
บริหารธุรกิจในคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)  ตามที่รัฐมนตรีว่า            
การกระทรวงการคลังเสนอ  ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่  22 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 
 

11. แต่งต้ังกรรมการบริหาร กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ และกรรมการสาขาวิชาการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ังกรรมการบริหาร กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติและกรรมการ
สาขาวิชาการ  12 สาขาวิชาการ ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ตามที่รัฐมนตรีประจํา                 
สํานักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี ทวีสิน) เสนอ ดังน้ี  
  1. กรรมการบริหาร จํานวน 5 คน  และให้กรรมการบริหารทั้ง 5 คน  เป็นกรรมการสภาวิจัย
แห่งชาติด้วย  
  2. กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ จํานวน 149 คน  รวมกับกรรมการตามข้อ 1 เป็น 154 คน  
  3. กรรมการสาขาวิชาการ 12 สาขาวิชาการ  ซึ่งแต่งต้ังจากกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (ในข้อ 2)  
คือ  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ 14 คน  สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ 13 คน สาขาวิทยาศาสตร์เคมี
และเภสัช  12 คน  สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา  14 คน  สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย  15 คน   
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร์ 11 คน  สาขาปรัชญา  12 คน  สาขานิติศาสตร์ 10 คน  สาขารัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ 10 คน  สาขาเศรษฐศาสตร์ 13 คน  สาขาสังคมวิทยา  11 คน  สาขาการศึกษา 14 คน   
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 
 

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