
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/1079                        วันท่ี  26  ธันวาคม 2555 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  25 ธันวาคม  2555 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งน้ี โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดังน้ี 

ด้านกฎหมาย 
วาระที่ 1 เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหาร 

สัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สําหรับปี 2556 พ.ศ. ....  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์  

เรื่อง การนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรี
อาเซียน สําหรบัปี 2556 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้สง่คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมาย
และร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลว้ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  1. ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป  
   2. ใหข้้าวโพดท่ีใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 1005.90.90  
ซึ่งมีถิ่นกําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความตกลง
ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน เป็นสินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองตามท่ีกําหนดแสดงต่อกรมศุลกากรในการนําเข้า
มาในราชอาณาจักร เพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร ทั้งน้ี การนําเข้าสินค้าดังกล่าวข้างต้นที่
มีมูลค่าตามราคา เอฟ.โอ.บี. ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ ไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองต่อกรมศุลกากรในการ
นําเข้า   
  3. กรณีองค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นผู้นําเข้า ต้องนําเข้าระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กรณีผู้นําเข้าทั่วไป ต้องนําเข้าระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่  
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556  
  4. ให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษสําหรบัการนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ 
ตามข้อ 2. เข้ามาในราชอาณาจักร ในอัตราน้ําหนักสุทธิเมตริกตันละศูนย์บาท  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ – สังคม 
วาระที่ 3 เรื่อง ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร  

ปี พ.ศ. 2556 - 2559 
สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร 

 ปี พ.ศ. 2556 – 2559 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  
สาระสําคัญยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศด้านการเกษตรฯ มี 3 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 

  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มี 2 กลยุทธ์ คือ 1. เตรียมความ
พร้อมและสร้างภูมิคุ้มกัน 2. การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเก็บกักและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร มี 2 กลยุทธ์ 
คือ 1. การพัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้ก๊าซเรือนกระจก 2. ส่งเสริม สนับสนุนการปรับระบบการผลิตสู่
เกษตรกรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร                  
มี 5 กลยุทธ์ คอื 1. การพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. สร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจ และการมีส่วนรว่มของทุกภาคส่วน 3. เพ่ิมศักยภาพบุคลากร 4. พัฒนาการดําเนินงานตามกรอบ
ความร่วมมือกับต่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 5. สร้างกลไกในการติดตาม ขับเคลื่อนการ
พัฒนาการเกษตรภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างเป็นระบบ 
  ทั้งน้ี  ใหค้ณะกรรมการนโยบายการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก
ในการทํางานร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์เพ่ิมเติมอีก 2 ด้านคือ  ยุทธศาสตร์ด้าน
สาธารณสุข  และยุทธศาสตร์ด้านเตรียมการความพร้อมในการรับภัยพิบัติ 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 5 เรื่อง การขยายระยะเวลามาตรการสําหรับเขตพัฒนาพเิศษเฉพาะกิจจังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ 
    สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เห็นชอบ และรบัทราบ ตามท่ีกระทรวงการคลัง 
(กค.) เสนอดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตรา
และยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียก
เก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการโอนและการจํานองห้อง
ชุดตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด และร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน           
กรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะรัฐมนตรีกําหนด รวมจํานวน 2 ฉบับ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้   
   2. เห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการชดเชยส่วนต่างเบ้ียประกันภัย ภายใต้วงเงิน
งบประมาณ ปีละ 20 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) ดําเนินการต่อไป   
   3. รับทราบผลการดําเนินการมาตรการสินเช่ือผ่อนปรนโดยธนาคารออมสินและโครงการพัก
ชําระหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่หน้ีคงค้างตํ่ากว่า 500,000 บาท และแจ้งให้
กระทรวงการคลังทราบต่อไป  โดยสรุป ดังน้ีคือ 
        - โครงการพักชําระหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหน้ีคงค้างตํ่ากว่า 
500,000 บาท มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยเปิด
ลงทะเบียนผู้มสีทิธิเข้าร่วมโครงการ ต้ังแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ถงึวันที่ 15 เมษายน 2555 ซึ่งลูกค้า
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลุ่มเป้าหมาย
ของโครงการอยู่แล้ว ดังน้ัน ลกูค้า ธ.ก.ส. ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าโครงการพักชําระหน้ีฯ เงินต้น 
ไม่ถึง 200,000 บาท   ที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพักชําระหน้ีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
15 พฤศจิกายน 2554 สามารถขยายระยะเวลาพักชําระหน้ีได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ทั้งน้ี มีผูเ้ข้า 
ร่วมโครงการทั้งสิ้นจํานวน 35,846 ราย มูลหน้ีทั้งสิ้น 3,747 ล้านบาท  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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วาระที่ 7 เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง 

กู้เงินเพื่อฟื้นฟแูละเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน(Development Policy Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
 สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  

  1) รบัทราบการขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (พ.ร.ก.) ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ไทยเข้มแข็ง 2555 หลังจากปีงบประมาณ 2555 วงเงินประมาณ 835.2666 ล้านบาท สาํหรับโครงการเงินกู้ 
(Development Policy Loan : DPL)  ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของสํานักงานปลดักระทรวง
สาธารณสุข วงเงิน 3,426.3491 ล้านบาท ซึง่คณะรัฐมนตรมีีมติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ให้ทบทวนความ
จําเป็นเหมาะสม โดยสถานะปัจจุบันอยู่ระหว่างการทบทวนเพ่ือนําเสนอคณะรฐัมนตร ีดังน้ัน เห็นควรใหห้น่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเร่งรัดช้ีแจงข้อมลูตามข้อสังเกตของผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแขง็ 2555 ต่อไป 

 2) อนุมัติดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และจัดสรรวงเงินเหลือจ่าย 
ตาม พ.ร.ก. ในสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวให้แก่ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง สําหรับโครงการปรับปรุงอาคาร 
และตกแต่งสํานักบริหารเงินตราเป็นพิพิธภัณฑ์ จํานวน 177.9303 ล้านบาท และอนุมัติดําเนินโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และจัดสรรเงินสํารองจ่าย ตาม พ.ร.ก. สําหรับโครงการก่อสร้างและย้ายสํานัก
บริหารเงินตราไป โรงกษาปณ์รังสิต วงเงินรวม 306.073 ล้านบาท และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงกันยายน 2556 
โดยทั้ง 2 โครงการย่อยขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงธันวาคม 2556  และอนุมัติให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554  

 3) อนุมัติจัดสรรเงินสํารองจ่ายเพ่ือเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้  
(ค่า K) และการคืนเงินค่าปรบัใหแ้ก่ผูป้ระกอบการก่อสร้างสําหรับ ดังน้ี (1) กรมทางหลวงชนบท วงเงิน 2,417,287.00 
บาท  (2) กรมทางหลวง วงเงิน 42,578,335.00 บาท (3) กรมการขนส่งทางบก  วงเงิน 1,074,408.00 บาท  
 (4) มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบูลสงคราม วงเงิน 1,095,024.97 บาท  (5) กรมชลประทาน วงเงิน 3,526,910.82 บาท  
(6) จังหวัดปทมุธานี วงเงิน 242,811 บาท 
 4) อนุมัติดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแขง็ 2555 และจดัสรรเงินสํารองจ่าย
สําหรับโครงการจัดหาเคร่ืองมือป้องกันการติดต่อสื่อสารที่ใช้ในการกระทาํความผิดในเรือนจํา ของกรมราชทัณฑ์ 
กระทรวงยุติธรรม วงเงิน 1,230.60 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ให้ดําเนินการโครงการให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนกันยายน 
2556  ทั้งน้ี ในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้องดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายใดให้หน่วยงาน
เจ้าของโครงการดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องโดยเคร่งครัดต่อไปด้วย  

 5) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555            
โดยหน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สํานักงบประมาณพิจารณาเพ่ือขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทําการ  
 6) อนุมัติการยกเลิกการจัดซือ้จัดจ้างรายการครุภัณฑ์ของโครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการ
พัฒนาที่ดินจฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั สระบุร ีจํานวน 2 รายการ วงเงิน 693,100 บาท  

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 8 เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพชืน้ํามันและน้าํมันพืช 
   สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี  
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช เสนอ ดังน้ี 
 
 

/1. รับทราบ... 
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  1. รับทราบแนวทางและมาตรการการเปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถั่วเหลืองปี 2555 - 2556 ไม่จํากัด
ปริมาณและช่วงเวลานําเข้า อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 0 อัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 80 และการบริหารการ
นําเข้าเมล็ดถั่วเหลือง 
  2. เห็นชอบเพ่ิมผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกมะพรา้วร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพืชนํ้ามัน
และน้ํามันพืช จํานวน 1 คน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชดําเนินการ
ต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 11 เรื่อง การดูดซับน้ํามันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด ปริมาณ 50,000 ตัน 
   สาระสําคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดูดซับนํ้ามันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด 
ปริมาณ 50,000 ตัน ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
  กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า การดูดซับนํ้ามันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด ปริมาณ  
50,000 ตัน  ได้มอบหมายให้ อคส. รับซื้อนํ้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มจํานวน 50,000 ตัน  
ในราคา กก. ละ 25 บาท เพ่ือดูดซับปริมาณนํ้ามันปาล์มดิบส่วนเกินออกจากระบบตลาด และเป็นการซื้อ 
นํ้าตลาด เพ่ือขับเคลื่อนภาวการณ์ตลาดให้คล่องตัวขึ้น โดยวิธีการจัดสรรโควตารับซื้อตามสัดส่วนค่าเฉล่ีย 
ของสต็อกคงเหลือของโรงงานสกัดฯ ที่ได้จากการตรวจสต็อก ณ วันที่ 13 ธันวาคม 2555 และปริมาณการ 
ผลิตจริงของโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มในช่วง 11 เดือนของปี 2555 (มกราคม – พฤศจิกายน) จัดเก็บสต็อกไว้ 
เพ่ือรอจําหน่ายต่อไป 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระที่ 13 เรื่อง เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สําหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 
   สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 สําหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณดังน้ี   

1. เห็นชอบให้ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของส่วนราชการ 
จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  และใช้เงิน
งบประมาณเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือ
จัดสรรเป็นเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ.ร. จะต้องพิจารณาจัดทําหลักเกณฑ์
และแนวทางในการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้
เหมาะสมกับสถานะเงินเหลือจ่ายและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างหน่วยงาน   
  2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลางรายการเงินสํารองจ่าย
เพ่ือกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ส่วนราชการ จังหวัด 
และสถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี สํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ใหก้รมบัญชีกลาง เพ่ือจัดสรรใหส้่วนราชการ จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา ภายในกรอบวงเงิน 
3,563 ล้านบาท ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  
  3. สําหรับแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเงินรางวัลประจําปีต้ังแต่
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป  เห็นควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือนําไปใช้จ่าย 
 
 

/เป็นเงิน... 
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เป็นเงินรางวัลประจําปีไว้ในงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ตามรายช่ือ
รายการเดิมที่เคยปรากฎในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ   กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
 

แต่งตั้ง 
วาระที่ 20 เรือ่ง แต่งต้ัง 
ข้อที่ 1 การมอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสาํนักนากยกรัฐมนตรีติดตามงานนโยบายรัฐบาล 

  สาระสาํคญั คอื  
1. การปรับปรงุองค์ประกอบและอํานาจหน้าทีค่ณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ 

คณะรัฐมนตร ี
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 5 คณะ 
ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่คณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี ดังน้ี 
  คณะที่ 1 ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย ความมั่นคง การพัฒนาสังคม และแรงงาน โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) เป็นประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง
เรื่องสําคัญในปัญหาที่เก่ียวพันหรือมีผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย และการพิจารณาเรื่องที่
เก่ียวกับศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ การป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม การป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการ 
ฟอกเงิน การพัฒนาสังคม การพัฒนาองค์กรชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งด้านความมั่นคง ด้านแรงงาน 
และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ก่อนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
  คณะที่ 2 ฝ่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) เป็นประธานกรรมการ มอํีานาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องสําคัญในปญัหาที่
เก่ียวพันหรือมีผลกระทบต่อด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  คณะที่ 3  ฝ่ายเศรษฐกิจ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธาน
กรรมการ มีอํานาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องสําคัญในปัญหาที่เก่ียวพัน หรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจใน
ภาพรวม รวมทั้งด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร สถาบันการเงิน การลงทุน การผลิต การหารายได้เข้า
ประเทศ การนําเข้าและส่งออกสินค้า นโยบายรัฐวิสาหกิจ และการพลังงาน รวมถึงเรื่องที่เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจ
ในภาพรวมอ่ืน เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หรือโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์และเรื่องสาํคัญในปัญหาที่เก่ียวพัน 
หรือเรื่องที่มีผลกระทบด้านการเกษตร การคมนาคม การอุตสาหกรรม การทอ่งเที่ยวและกีฬา หรือเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน ก่อนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
  คณะที่ 4 ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณสุข โดยมรีองนายกรัฐมนตรี  
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องสําคัญในปัญหาที่
เก่ียวพันหรือมีผลกระทบต่อการสงวน อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการและ 
การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ และการสาธารณสุข ก่อนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตร ี
  คณะที่ 5 ฝา่ยสังคม โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธาน
กรรมการ มีอํานาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องสําคัญในปัญหาที่เก่ียวพันหรือมีผลกระทบต่อการต่างประเทศ  
 
 
 

/การทหาร... 
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ด้าน วาระ เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง
เร่ืองที่

กฎหมาย 1 ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําข้าวโพดท่ีใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในราชอาณาจักร์ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สําหรับปี 2556
พ.ศ. ....

เศรษฐกิจ -สังคม 3 ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร ปี พ.ศ. 2556 - 2559 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
5 การขยายระยะเวลามาตรการสําหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัด

ชายแดนภาคใต้
7 การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และเงินกู้เพ่ือ
ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Development Policy Loan : DPL)
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555

8 การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช
11 การดูดซับนํ้ามันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด ปริมาณ 50,000 ตัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
13 แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ 2554 สําหรับส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
และ สํานักบริหารกลาง

แต่งต้ัง 20 หัวข้อท่ี 1 การปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
หัวข้อท่ี 3 แต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)
หัวข้อท่ี 9 แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับการซื้อขาย
สินค้าเกษตรล่วงหน้า

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
สรุป มติ ครม.  เม่ือวันท่ี 25 ธันวาคม 2555



 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันที่ 25 ธันวาคม  2555          
                                                                                                                                             
 วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   
นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากน้ัน นายทศพร เสรีรักษ์  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าว ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
   

กฎหมาย 
 1.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาใน 
   ราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สําหรับปี 2556 พ.ศ. ....  
 2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการที่ได้รับ
   ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจ
   เฉพาะเพ่ิมเติม)  

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
 3.  เรื่อง  ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร ปี พ.ศ. 2556 – 2559  
 4.  เรื่อง  ขอปรับเปลี่ยนโครงการคูปองสร้างเสริมอัจฉริยะเป็นโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ  
 5.  เรื่อง  การขยายระยะเวลามาตรการสําหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
 6.  เรื่อง   การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพ่ือ 
   ชําระคืนต้นเงินกู้และดอกเบ้ีย FIDF 1  และ FIDF 3 
  7.  เรื่อง   การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือฟ้ืนฟู

   และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และเงินกู้เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและพัฒนา
   โครงสร้างพ้ืนฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
   2555 

 8.  เรื่อง  การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช 
 9.  เรื่อง  การจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจําปี 2555 
 10.  เรื่อง  การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทางพิเศษ 
   บูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเช่ือม 
   ทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเช่ือมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) กับทาง
   พิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่า 
   ผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผา่นทางพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
 11.  เรื่อง  การดูดซับนํ้ามันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด ปริมาณ 50,000 ตัน 
 12.  เรื่อง  แผนอํานวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วง 
   เทศกาลปีใหม ่2556 ของกระทรวงคมนาคม 
 13.  เรื่อง  แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สําหรับส่วนราชการ  
   จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 

การศึกษา 
 14.  เรื่อง  โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพ่ือผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
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ต่างประเทศ 
 
 15.  เรื่อง  การขออนุมัติในการเข้าร่วมการฝึกร่วมในกรอบ ADMM และ ADMM – Plus  และการ 
   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสําหรับการฝกึร่วม 
 16.  เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทย และกรมทรัพย์สินทาง
   ปัญญาลาว เรือ่งความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา 
 17.  เรื่อง  การเสนอร่างความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่ง 
   ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวตเพ่ือดําเนินการให้มีผลใช้บังคับ 
 18.  เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับสํานักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ 
   (The United Nations Population Fund-UNFPA) ประจําประเทศไทยและกระทรวง 
   สาธารณสุขราชอาณาจักรภูฏานว่าด้วยการดําเนินงานความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบ
   ไตรภาคี  
 19.  เรื่อง  สัญญาการให้ (Grant Contract) การดําเนินความสัมพันธ์กับภายนอกของสหภาพยุโรป 
   ภายใต้ความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินในโครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับ
   ภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป 
  

แต่งต้ัง 
 20.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
 1.  การปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ 
  คณะรัฐมนตรี 
 2.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงคมนาคม)  
 3.  แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา (ปคร.)  
 4.  รัฐบาลสาธารณรัฐโปรตุเกสเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
 5.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง  
 6.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
 7.  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
  และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  
 8.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แทนกรรมการท่ีพ้นจาก
  ตําแหน่งเน่ืองจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ)์  
 9.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินค้าเกษตร 
  ล่วงหน้า  
  10.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ 

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

 
เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 โทร . 0 2280-9000 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 

1. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร
ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สําหรับปี 2556 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําข้าวโพดท่ีใช้เป็น
วัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน สําหรับปี 2556 พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างประกาศ  
  1. ประกาศน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป  
   2. ให้ข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามพิกัดอัตราศุลกากรประเภทย่อย 1005.90.90 ซึ่งมีถิ่น
กําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความตกลงภายใต้เขต
การค้าเสรีอาเซียน เป็นสินค้าที่ ต้องมีหนังสือรับรองตามท่ีกําหนดแสดงต่อกรมศุลกากรในการนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักร เพ่ือประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร ทั้งน้ี การนําเข้าสินค้าดังกล่าวข้างต้นที่มีมูลค่า
ตามราคา เอฟ.โอ.บี. ไม่เกินสองร้อยดอลลาร์สหรัฐ ไม่ต้องแสดงหนังสือรับรองต่อกรมศุลกากรในการนําเข้า   
  3. กรณีองค์การคลังสินค้า (อคส.) เป็นผู้นําเข้า ต้องนําเข้าระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 กรณีผู้นําเข้าทั่วไป ต้องนําเข้าระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 
กรกฎาคม พ.ศ. 2556  
  4. ให้กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษสําหรับการนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามข้อ 2. 
เข้ามาในราชอาณาจักร ในอัตราน้ําหนักสุทธิเมตริกตันละศูนย์บาท  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษี
ธุรกิจเฉพาะ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะเพิ่มเติม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (การกําหนดกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจ
เฉพาะเพ่ิมเติม) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา                
แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  เป็นการกําหนดให้ยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะสําหรับกิจการ
เย่ียงธนาคารพาณิชย์ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตามมาตรา 91/2 (5) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งน้ี เฉพาะ
ส่วนที่เก่ียวกับดอกเบ้ียที่ได้รับในกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในเครือเดียวกันให้กู้ยืมเงินกันเอง กรณีบริษัท
หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนําเงินทุน เงินกู้ยืม  เงินเพ่ิมทุนหรือเงินอ่ืนที่เหลืออยู่ไปฝากธนาคารหรือซื้อต๋ัวเงินของ
สถาบันการเงินอ่ืน  และกรณีบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลได้มีระเบียบเก่ียวกับเงินกองทุนสะสมพนักงาน หรือทุน
อ่ืนใดเพ่ือพนักงาน และบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลน้ันได้นําเงินกองทุนน้ีออกให้พนักงานที่เป็นสมาชิกกู้ยืมเพ่ือ
เป็นสวัสดิการ  
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
 
3. เรื่อง ยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร ปี พ.ศ. 2556 – 2559  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร ปี พ.ศ. 2556 – 2559 
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  
  สาระสําคัญยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตรฯ มี 3 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ มี 2 กลยุทธ์ คือ 1. เตรียมความ
พร้อมและสร้างภูมิคุ้มกัน 2. การลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
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  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเก็บกักและการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร มี 2 กลยุทธ์ คือ 
1. การพัฒนาระบบข้อมูลและองค์ความรู้ก๊าซเรือนกระจก 2. ส่งเสริม สนับสนุนการปรับระบบการผลิตสู่เกษตรกร          
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศด้านการเกษตร                 
มี 5 กลยุทธ์ คือ 1. การพัฒนาเสริมสร้างองค์ความรู้ ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2. สร้างการรับรู้ ความ
เข้าใจ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 3. เพ่ิมศักยภาพบุคลากร 4. พัฒนาการดําเนินงานตามกรอบความร่วมมือ
กับต่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 5. สร้างกลไกในการติดตาม ขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรภายใต้
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอย่างเป็นระบบ 
  ทั้งน้ี  ให้คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการ
ทํางานร่วมกับส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดทํายุทธศาสตร์เพ่ิมเติมอีก 2 ด้านคือ  ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข  และ
ยุทธศาสตร์ด้านเตรียมการความพร้อมในการรับภัยพิบัติ 
 
4. เรื่อง ขอปรับเปลี่ยนโครงการคูปองสร้างเสริมอัจฉริยะเป็นโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติปรับเปลี่ยน “โครงการคูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ” ตามที่บรรจุไว้ใน
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เป็น “โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ” โดย                
ใช้ระยะเวลาและงบประมาณในการดําเนินการโครงการคงเดิม ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
   ศธ. รายงานว่า ศธ. ได้มีหนังสือถึงกองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี สํานักราชเลขาธิการขอให้นําความกราบบังคมทูลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารีขอพระราชทานพระราชานุญาตให้ ศธ. ดําเนินการ “โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี: คูปองสร้างเสริมอัจฉริยะ” เน่ืองในโอกาสท่ีจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี 2558 ซึ่ง
กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สํานักราชเลขาธิการได้มีหนังสือแจ้ง
ว่า ได้นําความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละอองพระบาทแล้ว มีพระราชกระแส ขอเปลี่ยนจากการจัดโครงการดังกล่าว 
เป็น การจัดซื้อหนังสือให้ห้องสมุดต่าง ๆ รวมทั้งมีการจัดอบรมให้กับผู้ที่จะมาใช้ห้องสมุดได้มีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับระเบียบวินัย และข้อพึงปฏิบัติในการเข้าใช้ห้องสมุด การเคารพสิทธ์ิผู้อ่ืน ตลอดจนการช่วยดูแลรักษา
ห้องสมุดร่วมกัน เห็นว่า จะทําให้เกิดประโยชน์ต่อเด็กและประชาชนจะดีกว่า ดังน้ัน เพ่ือเป็นการสนองตอบต่อพระ
ราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศธ. จึงได้จัดทําโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะเพ่ือ
จัดหาหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร รายสัปดาห์ รายปักษ์ หนังสือ สําหรับห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” 
ตลอดจนบ้านหนังสือ : ห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน ที่ต้ังอยู่ในหมู่บ้าน เพ่ือเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมการอ่านให้กับ
ประชาชนทั่วไป  และสร้างโอกาสในการอ่านให้เกิดขึ้นกับประชาชนในระดับรากหญ้าที่อยู่ในหมู่บ้าน ที่ด้อยโอกาสใน
การอ่านที่มีสาเหตุมาจากปัญหาหลายประการ อาทิ ห้องสมุดอยู่ห่างไกลบ้านพัก เดินทางไม่สะดวก หนังสือราคาสูง 
ไม่มีเงินเหลือพอที่จะซื้อหนังสืออ่าน การจัดหาหนังสือให้กับบ้านหนังสือ : ห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน ที่อยู่ในหมู่บ้าน 
และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จึงจะเป็นการสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นกับทุกคนได้อย่างแท้จริง ดังพระราช
ปณิธานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี   
  โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังน้ี  
  1. วัตถุประสงค์  
    1.1 เพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสท่ีจะ
เจริญพระชนมายุครบ 5 รอบในปี พ.ศ. 2558  
    1.2 เพ่ือกระตุ้นและเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชน โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในถิ่น
ทุรกันดารห่างไกล  
   1.3 เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบบ้านหนังสืออัจฉริยะหรือ
ห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” และองค์ความรู้ที่สนใจได้อย่างต่อเน่ือง  
  2. เป้าหมาย  
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   2.1 บ้านหนังสืออัจฉริยะหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่ปกติทั่วประเทศ 
จํานวน 40,000 แห่ง  
   2.2 บ้านหนังสืออัจฉริยะในพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี 
ยะลา นราธิวาส สตูล และใน 4 อําเภอของจังหวัดสงขลา จํานวน 1,800 แห่ง  
   2.3 ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” จํานวน 87 แห่ง   
  3. แนวทางการดําเนินงาน  
   3.1 สํารวจ และจัดทําฐานข้อมูลความสนใจ ความต้องการด้านการอ่านของประชาชนใน
แต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนศึกษาสภาพการเข้าถึงโอกาสทางการเรียนรู้ของประชาชนหรือผู้รับบริการในแต่ละ
หมู่บ้าน  
   3.2 สํารวจข้อมูลพ้ืนฐานสําหรับการจัดต้ังบ้านหนังสืออัจฉริยะในหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจน
จัดทําเกณฑ์การคัดสรรสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ต้ังบ้านหนังสืออัจฉริยะประจําหมู่บ้าน/ชุมชน  
   3.3 จัดต้ังบ้านหนังสือในหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือเป็นห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน และ
จัดหาสื่อสิ่งพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์ นิตยสารรายปักษ์ หนังสือ และสื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน ๆ ให้กับบ้านหนังสือ
อัจฉริยะและห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี” ที่เป็นไปตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละพ้ืนที่  
   3.4 ดําเนินการจัดกิจกรรม และประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้เข้าถึงทุกครอบครัวในพ้ืนที่รับผิดชอบ รวมท้ังการช่วยกันดูแลรักษาห้องสมุดประชาชน 
“เฉลิมราชกุมารี” และพัฒนาบ้านหนังสือหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชนให้เป็นบ้านหนังสือเสริมสร้าง
อัจฉริยภาพของประชาชนอย่างย่ังยืน  
    3.5 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญของการอ่านในฐานะที่เป็นกิจกรรม
พ้ืนฐานในการเสริมสร้างอัจฉริยภาพส่วนบุคคล  และความเข้มแข็งของชุมชนและเข้ามามีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ืองใน
การดําเนินกิจกรรมบ้านหนังสือหรือห้องสมุดประชาชนหมู่บ้าน/ชุมชน และห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”  
    3.6 นิเทศ ติดตาม สรุป และรายงานผลการดําเนินงานเป็นระยะอย่างต่อเน่ือง  
  4. ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2555-กันยายน 2556   
 
5. เรื่อง การขยายระยะเวลามาตรการสําหรับเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ เห็นชอบ และรับทราบ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังน้ี  
   1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและ
ยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และเห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บ
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด กรณีการโอนและการจํานองห้องชุดตาม
มาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรี กําหนด และร่างประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายท่ีดิน           
กรณีการโอนและการจํานองอสังหาริมทรัพย์ตามมาตรการสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ตามหลักเกณฑ์ที่
คณะรัฐมนตรีกําหนด รวมจํานวน 2 ฉบับ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้   
   2. เห็นชอบการขยายระยะเวลามาตรการชดเชยส่วนต่างเบ้ียประกันภัย ภายใต้วงเงินงบประมาณ       
ปีละ 20 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 
ดําเนินการต่อไป   
   3. รับทราบผลการดําเนินการมาตรการสินเช่ือผ่อนปรนโดยธนาคารออมสินและโครงการพักชําระ
หน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่หน้ีคงค้างตํ่ากว่า 500,000 บาท และแจ้งให้กระทรวงการคลัง
ทราบต่อไป   
   ข้อเท็จจริง 
  กค.เสนอว่า  
   1. มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมสนับสนุนเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจตามที่กําหนดไว้ในพระราช
กฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 492) พ.ศ. 2553 และ
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ประกาศกระทรวงมหาดไทยจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 กค. และกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย เห็นควร
ขยายระยะเวลาต่อไปอีก 2 ปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ. 2555-2557 ที่จัดทําโดยศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งน้ี ผลของ
มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมที่ผ่านมา ซึ่งเริ่มต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2550 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2555 พบว่า
ส่งผลต่อการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ทําให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพ่ิมขึ้น  
   2. การขยายมาตรการชดเชยส่วนต่างเบ้ียประกันภัยภายใต้วงเงินงบประมาณปีละ 20 ล้านบาท ซึ่ง
จะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา มีการขอรับเงินชดเชยตํ่ากว่างบประมาณที่ได้รับ และผู้เอา
ประกันภัยยังมีจํานวนไม่มากหากเทียบกับจํานวนผู้ประกอบการจริงที่ดําเนินธุรกิจในพื้นที่ดังกล่าว โดยต้ังแต่เริ่ม
มาตรการต้ังแต่ปี 2550 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 มีผู้เอาประกันทั้งสิ้น 355 ราย จํานวนเงินที่ชดเชยรวมทั้งสิ้น
ประมาณ 44 ล้านบาท กค. จึงเห็นควรขยายระยะเวลามาตรการดังกล่าวออกไปอีก 2 ปี และเห็นควรให้ คปภ. 
พิจารณาเพ่ิมการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้นเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการฯ และพิจารณาปรับปรุง
กระบวนการในการอนุมัติค่าชดเชยส่วนต่างเบ้ียประกันภัยแก่ผู้ประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  
  3. มาตรการสินเช่ือผ่อนปรนโดยธนาคารออมสิน มีระยะเวลาการขอกู้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
และที่ผ่านมาปริมาณการใช้สินเช่ือโดยเฉลี่ยภายใต้โครงการดังกล่าวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 60-70 ของวงเงินโครงการ
ทั้งสิ้นจํานวน 25,000 ล้านบาท จึงเห็นควรให้สถาบันการเงินแต่ละแห่งใช้วงเงินที่ได้รับการจัดสรรจากธนาคารออม
สินให้เต็มวงเงินก่อน โดย กค. จะติดตามความคืบหน้าของโครงการกับธนาคาร 
ออมสินเป็นระยะ หากมีความจําเป็นที่จะต้องขอวงเงินโครงการเพ่ิมเติมหรือขอขยายระยะเวลา กค. จะพิจารณา
นําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกคร้ังหน่ึง  
  4. โครงการพักชําระหน้ีเกษตรกรรายย่อยและประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหน้ีคงค้างตํ่ากว่า 
500,000 บาท มีกําหนดระยะเวลา 3 ปี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยเปิดลงทะเบียน
ผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ ต้ังแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2555 ซึ่งลูกค้าธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นกลุ่มเป้าหมายของโครงการอยู่แล้ว 
ดังน้ัน ลูกค้า ธ.ก.ส. ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าโครงการพักชําระหน้ีฯ เงินต้นไม่ถึง 200,000 บาท ที่ได้
ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการพักชําระหน้ีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554 สามารถขยาย
ระยะเวลาพักชําระหน้ีได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2557 ทั้งน้ี มีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นจํานวน 35,846 ราย มูลหน้ี
ทั้งสิ้น 3,747 ล้านบาท  
   สาระสําคัญของร่างกฎหมาย  
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร 
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... กําหนดให้ลดอัตราหรือยกเว้นรัษฎากร ดังต่อไปน้ี  
    1.1 ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรับผู้มีเงินได้ที่มีสถาน
ประกอบกิจการต้ังอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ ในกรณีที่ได้รับเงินได้พึงประเมินจากการประกอบกิจการผลิต
สินค้า การขายสินค้า หรือการให้บริการ ณ สถานประกอบกิจการน้ัน  
   1.2 ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและภาษีเงินได้นิติบุคคลท่ีมีเงินได้จากการขาย
อสังหาริมทรัพย์ที่ต้ังอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  
   1.3 ลดอัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.1 ของเงินได้ซึ่งเป็น
ราคาขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้ังอยู่ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  
   1.4 กําหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ได้รับเงินได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้ังอยู่ในเขตพัฒนา
พิเศษเฉพาะกิจ ซึ่งถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายแล้ว ได้รับยกเว้นไม่ต้องนําเงินได้ดังกล่าวมาคํานวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้
ตามมาตรา 48 (1) (2) และ (4) แห่งประมวลรัษฎากร  
   1.5 ลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 0.1 สําหรับรายรับก่อนหัก
รายจ่ายใด ๆ จากการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางการค้าหรือหากําไร ทั้งน้ี เฉพาะการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ต้ังอยู่ใน
เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจที่ได้กระทําในระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
  2. ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย จํานวน 2 ฉบับ  
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   2.1 กําหนดให้เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานองห้องชุดร้อยละ 
0.01 สําหรับการโอนห้องชุดโดยการขาย แลกเปลี่ยน ให้ และการโอนโดยทางมรดกให้แก่ทายาท หรือการจํานองห้อง
ชุดที่ต้ังอยู่ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลาเฉพาะในท้องที่อําเภอจะนะ อําเภอ
เทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล โดยให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 
ธันวาคม 2557  
   2 .2 กําหนดให้ เรียกเก็บค่าจดทะเบียนการโอนและค่าจดทะเบียนการจํานอง
อสังหาริมทรัพย์ร้อยละ 0.01 สําหรับการโอนอสังหาริมทรัพย์โดยการขาย แลกเปลี่ยน ให้ และการโอนโดยทางมรดก
ให้แก่ทายาท หรือการจํานองอสังหาริมทรัพย์ที่ต้ังอยู่ในท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัด
สงขลาเฉพาะในท้องที่อําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย และจังหวัดสตูล โดยให้ใช้บังคับ
ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557  
 
6. เรื่อง  การโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเพื่อชําระคืนต้นเงินกู้
และดอกเบ้ีย FIDF 1  และ FIDF 3 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้โอนเงินของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเข้า
บัญชีสะสมเพื่อการชําระคืนต้นเงินกู้ชดใช้ความเสียหายของกองทุนเพ่ือการฟ้ืนฟูแลพัฒนาระบบสถาบันการเงินใน
ปีงบประมาณ 2556 จํานวนทั้งสิ้น 5,000 ล้านบาท โดยให้กองทุนฯ ทยอยโอนเงินดังกล่าวเข้าบัญชีสะสมฯ  
ตามความต้องการใช้เงินในแต่ละช่วงเวลา ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง   
  กระทรวงการคลังรายงานว่า  เพ่ือให้การบริหารจัดการหน้ี  FIDF 1 และ FIDF  3 มีสภาพคล่องใน
การดําเนินการและสามารถชําระดอกเบ้ียได้ครบถ้วน คณะกรมการจัดการกองทุนในการประชุมเมื่อวันที่ 16 
พฤษภาคม 2555 ได้กําหนดแนวปฏิบัติในการพิจารณาโอนเงินหรือสินทรัพย์ของกองทุนฯ เข้าบัญชีสะสม ฯ กล่าวคือ 
ในการพิจารณางบประมาณประจําปีกองทุนฯ จะต้องสํารองเงินที่มีอยู่ ณ สิ้นปีงบประมาณปัจจุบันไว้เพ่ือรองรับการ
จ่ายดอกเบ้ียเงินกู้ FIDF 1  และ FIDF 3 ส่วนที่คาดว่ากระแสเงินสดจากแหล่งอ่ืน ๆ มีไม่เพียงพอชําระในแต่ละ
ช่วงเวลาใรปีงบประมาณถัดไป และหากมีสภาพคล่องส่วนเกินให้พิจารณานําไปชําระต้นเงินกู้ 
 
7. เรื่อง  การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ 
เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
(Development Policy Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี  
1) รับทราบการขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงิน      

เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (พ.ร.ก.) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หลังจาก
ปีงบประมาณ 2555 วงเงินประมาณ 835.2666 ล้านบาท สําหรับโครงการเงินกู้ (Development Policy Loan : DPL)  
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 3,426.3491 ล้านบาท ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 ให้ทบทวนความจําเป็นเหมาะสม โดยสถานะปัจจุบันอยู่ระหว่างการ
ทบทวนเพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรี ดังน้ัน เห็นควรให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องเร่งรัดช้ีแจงข้อมูลตามข้อสังเกตของผู้ที่เก่ียวข้อง
เพ่ือให้โครงการสามารถเดินหน้าต่อไปได้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ต่อไป 

2) อนุมัติดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และจัดสรรวงเงินเหลือจ่ายตาม พ.ร.ก. 
ในสาขาพัฒนาการท่องเที่ยวให้แก่ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง สําหรับโครงการปรับปรุงอาคารและตกแต่งสํานัก
บริหารเงินตราเป็นพิพิธภัณฑ์ จํานวน 177.9303 ล้านบาท และอนุมัติดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 
2555 และจัดสรรเงินสํารองจ่าย ตาม พ.ร.ก. สําหรับโครงการก่อสร้างและย้ายสํานักบริหารเงินตราไป โรงกษาปณ์รังสิต 
วงเงินรวม 306.073 ล้านบาท และขยายเวลาเบิกจ่ายเงินถึงกันยายน 2556 โดยทั้ง 2 โครงการย่อยขยายเวลาเบิก
จ่ายเงินถึงธันวาคม 2556  และอนุมัติให้ยกเว้นการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ซึ่งให้รับ
ข้อเสนอเพ่ิมเติมของสํานักงบประมาณ โครงการ/รายการที่หน่วยงานเจ้าของโครงการได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เมื่อ
ดําเนินการตามวัตถุประสงค์แล้วมีเงินเหลือจ่าย หรือเป็นการยกเลิกโครงการ ให้รวมเป็นวงเงินเหลือจ่ายภายใต้สาขา
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เศรษฐกิจน้ัน โดยไม่ควรนํามาพิจารณาจัดสรรใหม่อีก ทั้งน้ี ในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้องดําเนินการตามข้ันตอนของ
ระเบียบและกฎหมายใดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามข้ันตอนของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้องโดย
เคร่งครัดต่อไปด้วย ตามนัยข้อ 2  

 3) อนุมัติจัดสรรเงินสํารองจ่ายเพ่ือเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง ตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) 
และการคืนเงินค่าปรับให้แก่ผู้ประกอบการก่อสร้างสําหรับ ดังน้ี (1) กรมทางหลวงชนบท วงเงิน 2,417,287.00 บาท 
(2) กรมทางหลวง วงเงิน 42,578,335.00 บาท (3) กรมการขนส่งทางบก  วงเงิน 1,074,408.00 บาท (4) มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม วงเงิน 1,095,024.97 บาท  (5) กรมชลประทาน วงเงิน 3,526,910.82 บาท (6) จังหวัดปทุมธานี 
วงเงิน 242,811 บาท 
 4) อนุมัติดําเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และจัดสรรเงินสํารองจ่ายสําหรับ
โครงการจัดหาเครื่องมือป้องกันการติดต่อสื่อสารที่ใช้ในการกระทําความผิดในเรือนจํา ของกรมราชทัณฑ์ กระทรวง
ยุติธรรม วงเงิน 1,230.60 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ให้ดําเนินการโครงการให้เสร็จสิ้นก่อนเดือนกันยายน 2556 โดยให้ 
กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐที่มี
งบประมาณเกินกว่า 100 ล้านบาท ทั้งน้ี ในกรณีโครงการใดเข้าข่ายต้องดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและ
กฎหมายใดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวข้องโดยเคร่งครัด
ต่อไปด้วย  

 5) อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555            
โดยหน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลให้สํานักงบประมาณพิจารณาเพ่ือขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทําการ  
 6) อนุมัติการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์ของโครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนา
ที่ดินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี จํานวน 2 รายการ วงเงิน 693,100 บาท ได้แก่ 1) รายการชุดเครื่องผสม   1 ชุด 
วงเงิน 168,800 บาท และ 2) รายการรถยกของแบบฟอร์คลิฟต์และแฮนด์ลิฟต์ วงเงิน 524,300 บาท  

 
8. เรื่อง การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพืชน้ํามันและน้ํามันพืช 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) 
ประธานกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช เสนอ ดังน้ี 
  1. รับทราบแนวทางและมาตรการการเปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถั่วเหลืองปี 2555-2556 ไม่จํากัด
ปริมาณและช่วงเวลานําเข้า อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 0 อัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 80 และการบริหารการนําเข้า
เมล็ดถั่วเหลือง 
  2. เห็นชอบเพ่ิมผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพืชนํ้ามันและ
นํ้ามันพืช จํานวน 1 คน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชดําเนินการต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) ประธานกรรมการพ้ืนนํ้ามันและนํ้ามันพืช รายงานว่า 
คณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชในคราวประชุมครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันทที่ 6 สิงหาคม 2555 มีมติเห็นชอบ 
จํานวน 2 ประเด็น ดังน้ี 
  1. การเปิดตลาดนําเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2555 – 2556 
  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (วันที่ 22 ตุลาคม 2539,25 พฤศจิกายน 2553) คณะกรรมการพืช
นํ้ามันและนํ้ามันพืชได้กําหนดแนวทางการบริหารการนําเข้าเมล็ดถั่วเหลือง ปี 2555 – 2556 ตามกรอบองค์การ
การค้าโลก (WTO) กรอบการค้าเสรี AFTA และ FTA ดังน้ี 
   1.1 ผู้มีสิทธินําเข้า 7  สมาคม 9 บริษัท ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตนํ้ามันถั่วเหลืองและรําข้าว 
สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย สมาคมส่งเสริมผู้ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ สมาคมปศุสัตว์ไทย สมาคมผู้เสี้ยงไก่เน้ือเพ่ือการ
ส่งออก สมาคมผู้ผลิตไก่เพ่ือส่งออกไทย สมาคมผู้ค้าเกษตรกับประเทศเพ่ือนบ้าน บริษัท กรีนสปอต จํากัด บริษัท 
แลคตาซอย จํากัด บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) บริษัท แดรี่ พลัส จํากัด บริษัท ไทยชิม จํากัด 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด คิดโคเคน บริษัท อาหารสากล จํากัด (มหาชน) บริษัท นอร์ธเทอร์น ฟู้ด คอมเพล็กซ์ จํากัด และ
บริษัท เอคิววายซอส จํากัด 
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  กรณีมีผู้ขอเป็นผู้มีสิทธินําเข้ารายใหม่ ให้คณะอนุกรรมการ กํากับ ดูแล เมล็ดถั่วเหลืองเป็นผู้
พิจารณาและนําเสนอให้คณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืชพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
   1.2 ผู้มีสิทธินําเข้าให้การสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองภายในประเทศ ดังน้ี 
    1.2.1 รับซื้อผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองที่ผลิตได้ภายในประเทศ ในราคาตามกลไก
ตลาด แต่ไม่ตํ่ากว่าราคาขั้นตํ่าตามช้ันคุณภาพ ดังน้ี 
เกรดถ่ัวเหลือง ณ ไร่นา (บาท/กก.) ณ หน้าโรงงาน กทม. (บาท/กก.) 
สกัดนํ้ามัน 14.00 14.75
อาหารสัตว์ 14.25 15.00
แปรรูปอาหาร 16.25 17.00
    1.2.2 ผู้มีสิทธินําเข้าให้ความร่วมมือรับซื้อเมล็ดถั่วเหลืองภายในประเทศและการ
ใช้เมล็ดถั่วเหลืองนําเข้าตามนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรกับ กษ. และ พณ.  
    1.2.3 เ พ่ือมิ ใ ห้การเ ปิดตลาดเมล็ดถั่ ว เหลืองส่ งผลกระทบต่อเกษตรกร
ภายในประเทศ เห็นควรให้คณะอนุกรรมการกํากับ ดูแลเมล็ดถั่วเหลือง ทําหน้าที่กํากับดูแล การรับซื้อเมล็ดถั่วเหลือง
ที่ผลิตได้ภายในประเทศ การนําเข้า และการใช้เมล็ดถั่วเหลืองนําเข้าให้เป็นไปตามมาตราการและนโยบาย โดยมี
องค์ประกอบและอํานาจหน้าที่เช่นเดียวกับปี 2553  
  2. ให้เพ่ิมผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการพืชนํ้ามันและนํ้ามันพืช
จํานวน 1 คน และมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ดําเนินการต่อไป 
 
9. เรื่อง การจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจําปี 2555 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังน้ี 

1. รับทราบการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจําปี 2555 ซึ่งกําหนดดําเนินการในวันที่         
26 ธันวาคม 2555 
  2. เห็นชอบให้วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2555 เป็นสัปดาห์การป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจําปี 
2555 โดยให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติและฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยตามความเสี่ยงภัยของแต่ละพ้ืนที่ โดยให้กระทรวงมหาดไทยรับความเห็นของสํานัก
งบประมาณ และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการต่อไป  
  ทั้งน้ี  ให้กระทรวงมหาดไทยประสานกับสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเก่ียวกับการฝึกซ้อมแผน
ป้องกันและระงับอัคคีภัยในบริเวณทําเนียบรัฐบาล เพ่ือเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป 
  สาระสําคัญของเร่ือง 

1. วัตถุประสงค์ 
 1.1 เพ่ือกระตุ้นเตือนให้ประชาชนและองค์กรเครือข่ายได้ตระหนักถึงความสูญเสียจากภัย

พิบัติที่เกิดจากธรรมชาติและภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ และต่ืนตัวเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติอยู่ตลอดเวลา 
   1.2 เพ่ือสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัย (Safety Mind) ให้กับประชาชน 
   1.3 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้สังคม ชุมชน ร่วมกันสร้างวัฒนธรรม ความปลอดภัย(Safety 
Culture) ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในชาติ 
   1.4 เพ่ือลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ซึ่งเป็นผลมาจากการเกิดภัยพิบัติ
ประเภทต่าง ๆ  
  2. กลุ่มเป้าหมาย 
   หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และองค์กรการกุศล ที่มีภารกิจ
หน้าที่เก่ียวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกันจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการรณรงค์
เสริมสร้างความตระหนักและสร้างจิตสํานึกด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ  
  3. วิธีดําเนินการ 
   3.1 ส่วนกลาง 
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    ผลิตรายการและแพร่ภาพรายการพิเศษเน่ืองในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 
ประจําปี ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบก ช่อง 5 ระหว่างเวลา 16.55 – 17.55 น. โดยมีรายละเอียดของรายการ
ประกอบด้วย 
    3.1.1 การนําเสนอเทปบันทึกการอ่านสารนายกรัฐมนตรีเน่ืองในวันป้องกันอุบัติภัย
แห่งชาติ ประจําปี 2555 
    3.1.2 การนําเสนอภาพเหตุการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ และการบันทึกเทปสัมภาษณ์
ประธานกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรม
ป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสาธารณภัย ศิลปินดารา นักร้อง ที่เคยประสบภัยพิบัติและการให้
ความช่วยเหลือ 
   3.2 ส่วนภูมิภาค 
    จังหวัดต่าง ๆ ดําเนินการจัดงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจําปี 2555 โดยมี
กิจกรรมการดําเนินงาน ดังน้ี 
    3.2.1 ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือรองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รับมอบหมายเป็น
ประธานเปิดงาน และอ่านสารของนายกรัฐมนตรี เน่ืองในวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ 
    3.2.2 จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนตามความเสี่ยงภัยของแต่ละพ้ืนที่ 
    3.2.3 จัดให้มีพิธีทางศาสนา พิธีไว้อาลัยให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ธรณีพิบัติ
ภัยสึนามิและอุบัติภัยต่าง ๆ  
    3.2.4 การเดินรณรงค์ลดอุบัติภัยของหน่วยงานภาคีเครือข่ายในจังหวัด 
    3.2.5 การจัดนิทรรศการด้านการป้องกันอุบัติภัย การสาธิตการกู้ภัย การปฐม
พยาบาล ฯลฯ 
    3.2.6 การมอบรางวัลผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่
ละจังหวัด 
   3.3 ระยะเวลาและสถานท่ีดําเนินการ 
    ดําเนินการในวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ ณ สถานที่
ที่จังหวัด และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพิจารณาเห็นสมควร 
 
10. เรื่อง การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทาง
พิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเช่ือมต่อ
ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษประเภท
ของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง 
กําหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมทาง
พิเศษบูรพาวิถี และทางเช่ือมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสีย
ค่าผ่านทางพิเศษประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2555 ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอดังน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  การทางพิเศษแห่งประเทศไทย มีหนังสือขอให้กระทรวงคมนาคมเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ กรณี
การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2556 สรุปสาระสําคัญได้
ดังน้ี  
   1. เพ่ือให้การดําเนินการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา-
ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเช่ือมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก 
(บางพลี-สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 
ตามมาตรา 5 มาตรา 19 และมาตรา 39 จึงได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กําหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี 
(ทางพิเศษสายบางนา-ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเช่ือมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเช่ือมต่อ
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ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสด์ิ) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถ
ที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 โดยมีสาระสําคัญเป็นการ
ยกเว้นให้ผู้ใช้รถบนทางพิเศษสายดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษตามอัตราที่ประกาศ ต้ังแต่วันที่ 27 
ธันวาคม 2555 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 3 มกราคม 2556 เวลา 24.00 นาฬิกา ซึ่งคณะกรรมการการทาง
พิเศษแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นชอบและลงนามใน
ประกาศกระทรวงคมนาคมแล้ว  
   2. การดําเนินการยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าว คาดว่าจะมีปริมาณการจราจรที่ใช้ทาง
พิเศษ ทั้งสิ้น 882,256 คัน จะทําให้สูญเสียรายได้ประมาณ 36,613,624 บาท แต่จะได้ผลประโยชน์ตอบแทน
ทางด้านเศรษฐกิจประเมินเป็นมูลค่าเงิน จํานวน 13,727,920 บาท ซึ่งประกอบด้วย มูลค่าจากการประหยัดค่าใช้จ่าย
จากการใช้รถ (Vehicle Operating Cost Saving: VOC Saving) 2,171,832 บาท และมูลค่าจากการประหยัดเวลา
ในการเดินทาง (Value of Time Saving: VOT Saving) 11,556,088 บาท อย่างไรก็ดีนอกเหนือจากผลประโยชน์ที่
ประเมินเป็นมูลค่าเงินได้ (VOC Saving, VOT Saving) ยังมีผลประโยชน์ที่ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าเงินได้ ได้แก่ 
ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางพิเศษและลดมลพิษทางอากาศบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ อีกทั้ง 
เป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษในช่วงเทศกาลที่มีประชาชนเดินทางเป็นจํานวนมาก และเป็นการแสดง
ถึงความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่มีต่อประชาชนเพ่ือให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 
และเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้ทางพิเศษบูรพาวิถีมากขึ้น และเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลใน
การอํานวยความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน 
 
11. เรื่อง การดูดซับน้ํามันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด ปริมาณ 50,000 ตัน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการดูดซับนํ้ามันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด ปริมาณ 50,000 ตัน 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ 
  สาระสําคัญเรื่อง  
  กระทรวงพาณิชย์รายงานว่า  
  การดูดซับนํ้ามันปาล์มดิบออกจากระบบตลาด ปริมาณ 50,000 ตัน  ได้มอบหมายให้ อคส. รับซื้อ
นํ้ามันปาล์มดิบจากโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มจํานวน 50,000 ตัน ในราคา กก. ละ 25 บาท เพ่ือดูดซับปริมาณนํ้ามัน
ปาล์มดิบส่วนเกินออกจากระบบตลาด และเป็นการซื้อนํ้าตลาด เพ่ือขับเคลื่อนภาวการณ์ตลาดให้คล่องตัวขึ้น โดย
วิธีการจัดสรรโควตารับซื้อตามสัดส่วนค่าเฉล่ียของสต็อกคงเหลือของโรงงานสกัดฯ ที่ได้จากการตรวจสต็อก ณ วันที่ 
13 ธันวาคม 2555 และปริมาณการผลิตจริงของโรงงานสกัดนํ้ามันปาล์มในช่วง 11 เดือนของปี 2555 (มกราคม – 
พฤศจิกายน) จัดเก็บสต็อกไว้เพ่ือรอจําหน่ายต่อไป 
  
12. เรื่อง แผนอํานวยความสะดวก ม่ันคง และปลอดภัย รองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 
2556 ของกระทรวงคมนาคม 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนอํานวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัย รองรับการเดินทางของ
ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ของกระทรวงคมนาคม ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
  ด้วยกระทรวงคมนาคมได้จัดทํา “แผนอํานวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัย รองรับการเดินทาง
ของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556” ขึ้น เพ่ือเตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชน เน่ืองจากในช่วง
เทศกาลดังกล่าวประชาชนมีความต้องการในการเดินทางกลับภูมิลําเนาและท่องเที่ยวเป็นจํานวนมาก ทําให้ต้อง
ประสบปัญหาทั้งในด้านการให้บริการขนส่งสาธารณะ สภาพการจราจรติดขัด แออัดและมีความเสี่ยงในการเกิด
ปัญหาอุบัติเหตุ รวมทั้งยังอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานหลายหน่วยงาน โดยแผนอํานวยความสะดวกฯ 
ดังกล่าว มีเป้าหมายหลักที่ต้องการให้ประชาชนกลับบ้านและท่องเที่ยวอย่างมี “ความสุข สะดวก และปลอดภัย”          
ด้วยการดูแลอํานวยความสะดวกในการให้บริการรถสาธารณะประเภทต่าง ๆ และการซ่อมแซมถนน เส้นทางหลักและ
เส้นทางเลี่ยงให้ใช้การได้อย่างดี ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้คําแนะนําเก่ียวกับเส้นทางการเดินทางที่ง่ายต่อการทํา
ความเข้าใจและชัดเจน ทั้งน้ี แผนอํานวยความสะดวกฯดังกล่าว สอดคล้องกับแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 ของศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ที่กําหนดระยะเวลาการปฏิบัติงาน
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ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2555 – 2 มกราคม 25556 ซึ่งประกอบด้วย 3 แผนงานหลัก ได้แก่ แผนการให้บริการและ
อํานวยความสะดวกในการเดินทาง แผนงานด้านความมั่นคง และแผนงานด้านความปลอดภัย ดังน้ี 
  1. แผนงานการให้บริการและอํานวยความสะดวก ได้แก่ 
   1.1 บริการการขนส่งสาธารณะ 
    หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดเตรียมพ้ืนที่สถานีขนส่ง ชานชาลา และพ้ืนที่จอดรถสํารองให้
เพียงพอกับความต้องการเดินทางของประชาชน รวมทั้งจัดเตรียมและเพ่ิมจํานวนรถโดยสารประจําทาง/ ไม่ประจํา
ทางเพ่ิมจํานวนตู้โดยสารรถไฟและเที่ยวว่ิง เพ่ิมเที่ยวบินเสริมพิเศษ เพ่ือรองรับปริมาณการเดินทาง  
    1) บริษัท ขนส่ง จํากัด เพ่ิมจํานวนเที่ยวรถขาไป-ขากลับ ดังน้ี 
ลําดับ รายละเอียด 27 - 29 ธ.ค. 2555 

(ขาไป) 
1 - 3 ม.ค. 2556 

(ขากลับ) 
1 จํานวนเที่ยว (เที่ยว) 28,194 27,500
2 จํานวนผู้โดยสาร (คน) 751,983 700,157
    2) การรถไฟแห่งประเทศไทย จัดขบวนรถและเพ่ิมตู้โดยสาร ดังน้ี 
     จัดขบวนรับผู้โดยสารประจํา 242 ขบวน/วัน จะเพ่ิมตู้โดยสารโดยเฉพาะขบวน
รถด่วน รถเร็ว ระหว่างวันที่ 28 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2556 อีกขบวนละ 1-2 ตู้ หรือให้เต็มหน่วยลาก
จูง สามารถรองรับผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอไม่ตกค้างตามสถานี หรือรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นได้อีกอย่างน้อย 100 
คน/ขบวน 
    3) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เพ่ิมจํานวนเที่ยวว่ิงรถโดยสารประจําทาง 
     3.1) การเดินรถโดยสารประจําทาง จํานวน 108 เส้นทางให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บริการ ต้ังแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2555 – 2 มกราคม 2556 
     
    3.2) จัดเดินรถเช่ือมต่อสถานีขนส่ง จํานวน 4 สถานี รวม 35 เส้นทาง โดยจัดเดินรถ 
แยกช่วงการเดินรถ ขาออก ช่วงวันที่ 28 – 31  ธันวาคม 2555 และขาเข้า ช่วงวันที่ 1 – 2  มกราคม  2556 
     3.3) จัดรถ Shuttle Bus รถเฉพาะกิจ จํานวน 2 เส้นทาง ได้แก่เส้นทางจตุจักร – 
อู่กําแพงเพชร 2 และเส้นทางจตุจักร – BTS – อู่กําแพงเพชร 2 
     3.4) จัดรถปรับอากาศเดินรถร่วมกับบริษัท บขส. ช่วงวันที่ 28 ธันวาคม 2555 - 2 
มกราคม  2556 จํานวน 2 เส้นทาง คือ เส้นทางกรุงเทพ – อยุธยา และเส้นทางกรุงเทพ – สระบุรี 
    4) บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เพ่ิมเที่ยวบินพิเศษเส้นทางไป-กลับ ทั้งใน
ประเทศและระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2555 และวันที่ 1-3 มกราคม 2556 เพ่ือรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารที่เพ่ิมขึ้นช่วงเทศกาลปีใหม่ จํานวน 26 เที่ยวบิน จํานวน 7,000 ที่น่ังในเส้นทางบินภายในประเทศระหว่าง
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-เชียงราย และกรุงเทพฯ-ภูเก็ต และระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น รวมทั้งเพ่ิมจุดเช็คอิน 
พร้อมเพ่ิมพนักงานให้บริการให้เพียงพอต่อการเพ่ิมขึ้นของผู้โดยสาร 
    5) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ขยายเวลาในการให้บริการเดิน
รถไฟฟ้าในคืนวันที่ 31 ธันวาคม 2555 จนถึงเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2556  
    6) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จํากัด เพ่ิมความถี่ในการให้บริการและขยายเวลา
ให้บริการ ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยออกจากต้นทาง (สุวรรณภูมิและพญาไท) และให้บริการเที่ยว
สุดท้ายเวลา 02.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2556 
    7) กรมการขนส่งทางบก จัดรถโดยสารสาธารณะรองรับการเดินทางของผู้โดยสารที่
จะเดินทางต่อเน่ืองไปยังจังหวัด/อําเภอ/หมู่บ้านต่างๆ เพ่ิมขึ้นและให้เพียงพอ 
   1.2 การอํานวยความสะดวกด้านโครงข่ายถนน 
    กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท มีแผนงานการอํานวยความสะดวกและความ
ปลอดภัยด้านการจราจรในช่วงก่อนเทศกาล ระหว่างเทศกาล และหลังเทศกาล รวมท้ังมีการติดตาม รายงาน 
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ประเมินผล และวิเคราะห์จุดเสี่ยง / จุดอันตรายท่ีเกิดอุบัติเหตุบ่อยคร้ัง เพ่ือเสนอแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม โดยให้
เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ใช้รถใช้ถนน 
   1.3 การจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกภายในท่าเรือ/สถานีขนส่ง/ ท่าอากาศยานและ
อาคารผู้โดยสาร /สถานีรถไฟ 
    กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก กรมการบินพลเรือน และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
จัดเตรียมพ้ืนที่ สิ่งอํานวยความสะดวก และเจ้าหน้าที่อํานวยความสะดวก ให้มีความพร้อมรองรับปริมาณการใช้
บริการของประชาชน  
   1.4 อํานวยความสะดวกในด้านข้อมูลการจราจร ดําเนินการโดย 
     1) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สํานักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 
(ศทท.สปค.) 
     2) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศการขนส่งและจราจร สํานักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (ศทท.สนข.) 
  2. แผนงานด้านความม่ันคง 
  หน่วยงานในสังกัด ดําเนินการให้มีการจัดเวรยาม และเฝ้าระวังสังเกตการณ์      การกวดขันอยู่เวร
ยามประจําสถานีขนส่งผู้โดยสารตลอด 24 ช่ัวโมง เพ่ือเพ่ิมความตรวจตรา ความเรียบร้อยในบริเวณโดยรอบการเพิ่ม
การสังเกต เฝ้าระวังเหตุการณ์และวัตถุแปลกปลอมและสิ่งผิดปกติ รวมทั้ง       การสังเกตบุคคลท่ีมีพฤติกรรมต้อง
สงสัยตลอดจนเตรียมรองรับเหตุฉุกเฉินสําหรับให้การช่วยเหลือในกรณีที่อาจเกิดเหตุฉุกเฉินโดยมีหน่วยงานท่ี
ดําเนินการ 
  3. แผนงานด้านความปลอดภัย  
   ประกอบด้วย 
   3.1 มาตรการด้านการบริหารจัดการผู้ขับขี่/ผู้โดยสารปลอดภัย มีหน่วยงานที่ดําเนินการ 
ได้แก่ กรมเจ้าทา่ กรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  
   3.2 มาตรการยานพาหนะปลอดภัย 
     1) กรมการขนส่งทางบก เพ่ิมมาตรการตรวจความพร้อมของรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ฟรีให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยจัดกิจกรรม “ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน”  
      1.1) ช่วงก่อนเทศกาล ประมาณ 1 เดือน ต้ังจุดให้บริการรวมทั้งสิ้น 2,343 
แห่ง โดยมีภาคเอกชนที่ร่วมดําเนินงาน ประกอบด้วยศูนย์บริการต่าง ๆ ตรอ. บริษัทประกันภัย ฯลฯ 
      1.2) ช่วงระหว่างเทศกาล ต้ังจุดให้บริการบนถนนสายหลักทั่วประเทศ จํานวน 
250 แห่ง โดยดําเนินการร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 
     2) บริษัท ขนส่ง จํากัด 
      2.1) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถโดยสารให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
      2.2) จัดเตรียมช่างพร้อมจัดเตรียมอะไหล่สํารอง 
      2.3) จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบส่วนควบรถโดยสาร 
     3) กรมเจ้าท่า ให้เจ้าของเรือและผู้ควบคุมเรือ ตรวจสภาพเรือและระมัดระวังใน
การเดินเรือดังต่อไปน้ี 
      3.1) ให้มีการตรวจสภาพความพร้อมของตัวเรือ และเครื่องจักรว่ามีความ
เหมาะสมกับสภาพในการที่จะใช้ 
      3.2) จัดหาอุปกรณ์ประจําเรือ เช่น พวงชูชีพ เสื้อชูชีพ เบาะ ที่น่ัง ชูชีพ เครื่อง
ดับเพลิง ให้พร้อมใช้งานได้ทุกเวลา 
      3.3) เรือโดยสาร ต้องมีป้ายแสดงจํานวนคนโดยสารไว้ในที่ที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน 
      3.4) โป๊ะเทียบเรือ ต้องมีป้ายระบุจํานวนคนโดยสารที่สามารถรับนํ้าหนักได้ไว้
ที่ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน มีความมั่นคง แข็งแรง และเหมาะสมกับสภาพการใช้ 
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      3.5) บนโป๊ะเทียบเรือ ต้องมีพวงชูชีพพร้อมที่จะใช้งานได้ทันทีตามมุมของโป๊ะ
หรือสถานที่ที่สามารถหยิบใช้ได้ทันที อย่างน้อย 4 พวง 
   3.3 มาตรการถนนปลอดภัย   
    กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท ตรวจสอบ แก้ไข ปรับปรุง ถนน และสะพาน
ในความรับผิดชอบให้มีความปลอดภัยและพร้อมสําหรับการรองรับปริมาณการเดินทางของประชาชน ทั้งในเร่ืองของ
ผิวการจราจร สัญญาณไฟป้ายและเครื่องหมายจราจร รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ
ตลอด 24 ช่ัวโมง 
   3.4 มาตรการบังคับใช้กฎหมาย   
    กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้องในพื้นที่ จัดต้ังจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและพนักงานขับรถบนทางหลวงสายหลักตามแนว
เส้นทางการเดินทางของประชาชนไปยังภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศ จํานวน 11 จุด ในท้องที่ของจังหวัดต่าง ๆ ดังน้ี 
    ภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดลําปาง กําแพงเพชร และพิษณุโลก 
    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น นครราชสีมา บุรีรัมย์ 
    ภาคตะวันออก ได้แก่ จังหวัดระยอง 
    ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และสงขลา 
   3.5 มาตรการด้านสังคม   
    บูรณาการการดําเนินงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน   เพ่ือ
ร่วมมือกัน ในการตรวจความพร้อมและวินัยการขับขี่ของผู้ขับขี่ โดยมีหน่วยงานที่ดําเนินการ ได้แก่ กรมการขนส่งทาง
บก กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท  
   3.6 มาตรการด้านการประชาสัมพันธ์ 
     1) กรมการขนส่งทางบก ติดต้ังป้ายรณรงค์กลางแจ้งขนาดใหญ่ 200x400 
ตารางเมตร ในท้องที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน 5 ป้าย และในส่วนภูมิภาคจํานวน 8 ป้าย 
ประชาสัมพันธ์รณรงค์ความปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ผ่านสื่อโทรทัศน์รวม 300 ครั้ง สื่อวิทยุรวมไม่น้อยกว่า 650 
ครั้ง หนังสือพิมพ์รายวันและราย 3 วัน รวม 15 ครั้ง ส่ง SMS เตือนภัย 700,000 ครั้ง และจัดรายการ “สัญจร
ปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบก” ทางวิทยุชุมชนวันละ 1 ช่ัวโมงทุกจังหวัดรวม 82 สถานี 
     2) กรมทางหลวง รณรงค์เผยแพร่กิจกรรม/ผลการดําเนินงานแถลงข่าว/จัดทํา
และแจกจ่ายแผ่นพับแนะนําเส้นทางเลี่ยง/ทางลัด รวมทั้ง รณรงค์ให้ความรู้แก่ผู้ขับขี่และ ผู้ใช้เส้นทาง  
     3) กรมเจ้าท่า ดําเนินการขอให้สถานีวิทยุกระจายเสียง รวมท้ังสื่อมวลชนต่าง ๆ 
ออกข่าวแจ้งประกาศมาตรการต่าง ๆ ของกรมเจ้าท่า เพ่ือให้ผู้ควบคุมเรือ หรือผู้ประกอบการเดินเรือ รวมท้ัง
ประชาชนผู้ใช้บริการเรือโดยสารท้ังหลายได้ทราบ เพ่ือใช้ความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรการหรือคําแนะนํา
ตักเตือนของกรมเจ้าท่า โดยทั่วถึงกันอีกทางหน่ึงด้วย 
     4) บริษัท ขนส่ง จํากัด  จัดนิทรรศการรณรงค์และปลุกจิตสํานึกของ    ผู้ขับขี่
ร่วมกับมูลนิธิเมาไม่ขับเพ่ือกระตุ้นให้พนักงานขับรถและประชาชนท่ัวไปตระหนักถึงผลจากการด่ืมสุราแล้วขับขี่ ณ 
อาคารสถานีขนส่งกรุงเทพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 – 17.00 น. 
 การประสานงาน มีดังน้ี 
  1. ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม กระทรวงคมนาคม (ศปภ.คค.) ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ประสานภารกิจด้าน
ความปลอดภัยในระบบขนส่งระหว่างหน่วยงานในสังกัดและนอกสังกัดกระทรวงคมนาคม เช่น ศูนย์อํานวยการความ
ปลอดภัยทางถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ เป็นต้น และเป็นผู้ประสานการให้บริการ  อํานวยความสะดวก บรรเทาและแก้ไขปัญหาการ
เดินทางแก่ประชาชน 
  2. หมายเลขสายด่วนของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ที่ใช้ในการประสานงาน เพ่ือการ
ติดต่อประชาสัมพันธ์ มีดังน้ี  
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   2.1 การประชาสัมพันธ์/ติดต่อรายงานเหตุ/อุบัติเหตุ ผ่านช่องทางสายด่วนของศูนย์ปลอดภัย
คมนาคม กระทรวงคมนาคม เพ่ือประสานการเช่ือมโยงข้อมูลต่างๆ กับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องโดยสามารถประสานและแจ้ง
ข้อมูลได้ที่โทรสายด่วนหมายเลข 1356 ตลอด 24 ช่ัวโมง 
   2.2 การประชาสัมพันธ์/ติดต่อรายงานเหตุ/อุบัติเหตุ ผ่านช่องทางสายด่วน 
     1) กรมเจ้าท่า หมายเลข 1190 
     2) กรมทางหลวง หมายเลข 1586 
     3) กรมทางหลวงชนบท หมายเลข 1146 
     4) กรมการขนส่งทางบก หมายเลข 1584 
     5) บริษัท ขนส่ง จํากัด หมายเลข 0 2936 2963 และหมายเลข 1490 
     6) การท่าเรือแห่งประเทศไทย หมายเลข 0 2269 3191 และ0 2269 3199 
     7) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย หมายเลข 1543 
     8) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หมายเลข 1348 
   2.3 การประชาสัมพันธ์ทางวิทยุ/โทรทัศน์/สถานีวิทยุ สวพ. 91/จส. 100 และตํารวจ            
ทางหลวง หมายเลข 1193 
 การรายงานผลการปฏิบัติและการประเมินผล 
  1. ช่วงเทศกาล 
   1.1 ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องด้านการให้บริการขนส่งสาธารณะ (การรถไฟแห่งประเทศ
ไทย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท ขนส่ง จํากัด บริษัท               
ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)) รายงานสถิติจํานวนผู้โดยสาร และ
จํานวนเที่ยวการให้บริการทั้งขาเข้าและขาออกในแต่ละวัน มายัง ศปภ.คค. ภายในเวลา 08.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 
ตลอดช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานตามแผนอํานวยความสะดวกฯ  
   1.2 กรมการขนส่งทางบกและองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ รายงานสถิติอุบัติเหตุรถ
โดยสารสาธารณะ/รถประจําทาง ให้ ศปภ.คค. ทราบ เป็นประจําทุกวันตลอดช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานตามแผน
อํานวยความสะดวกฯ เพ่ือจัดทํารายงานสรุปนําเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรีต่อไป 
   1.3 กรมเจ้าท่า รายงานข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุทางนํ้าเป็นประจําทุกวันให้ ศปภ. คค. 
รวมท้ังสถิติการให้บริการประชาชนในการเดินทางทางน้ํา เช่น จํานวนประชาชนผู้ใช้บริการ จํานวนเรือขนส่ง
สาธารณะที่ให้บริการ โป๊ะเทียบเรือ ท่าเทียบเรือ โดยเฉพาะที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวทางน้ํา เป็นต้น ตลอด              
ช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานตามแผนอํานวยความสะดวกฯ  
   1.4) กรมการบินพลเรือน ดําเนินการให้ศูนย์ประสานงานการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยาน
และเรือที่ประสบภัย ส่วนการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือประสบภัยสํานักมาตรฐานความปลอดภัยในการ
เดินอากาศ รวบรวมรายงานจากท่าอากาศยานต่างๆ แล้วรายงานเหตุการณ์ให้อธิบดีกรมการบินพลเรือนและ ศปภ. คค. 
ทราบทุกวัน ตลอดช่วงระยะเวลาปฏิบัติงานตามแผนอํานวยความสะดวกฯ  
  2. ช่วงหลังเทศกาล 
   หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการ กิจกรรม 
โครงการ พร้อมปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 เพ่ือประมวลรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ โดย
กระทรวงคมนาคมจะได้ใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงแผนอํานวยความสะดวกฯ เพ่ือรองรับการเดินทาง
ของประชาชนในช่วงเทศกาลถัดไป 
 
13. เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สําหรับส่วนราชการ จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการแนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2554 สําหรับส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ตามความเห็นของสํานักงบประมาณดังน้ี   

1. เห็นชอบให้ใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของส่วนราชการ 
จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือจัดสรรเป็นเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  และใช้เงินงบประมาณ
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เหลือจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา  เพ่ือจัดสรรเป็นเงิน
รางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ.ร. จะต้องพิจารณาจัดทําหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
จัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้เหมาะสมกับสถานะเงินเหลือจ่าย
และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างหน่วยงาน   
  2. อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ส่วนราชการ จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษา ทั้งน้ี สํานักงบประมาณจะจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง 
รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้
กรมบัญชีกลาง เพ่ือจัดสรรให้ส่วนราชการ จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา ภายในกรอบวงเงิน 3,563 ล้านบาท ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนด  
  3. สําหรับแนวทางการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเงินรางวัลประจําปีต้ังแต่งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป  เห็นควรจัดสรรงบประมาณเพื่อนําไปใช้จ่ายเป็นเงินรางวัล
ประจาํปีไว้ในงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ ตามรายช่ือรายการเดิมที่เคยปรากฎ
ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 

การศึกษา 
14. เรื่อง โครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพื่อผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สองเพ่ือ
ผลิตครูในสาขาวิชาที่ขาดแคลน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งน้ี ให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  และสํานักงบประมาณไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
  ส่วนการขออัตราข้าราชการครูเพ่ือบรรจุผู้รับทุนตามโครงการ จํานวน 600 อัตรา และงบประมาณท่ี
จะใช้ในการดําเนินโครงการน้ัน  ให้กระทรวงศึกษาธิการส่งข้อมูลความต้องการดังกล่าวให้สํานักงาน ก.พ. นําเสนอ
คณะทํางานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2555 (เรื่อง  แนวทางการจัดอัตรากําลังและการบริหาร
จัดการในภารกิจบริการด้านสุขภาพ) ซึ่งมี รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธานเพ่ือพิจารณา
ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป    
  

ต่างประเทศ 
 
15. เรื่อง การขออนุมัติในการเข้าร่วมการฝึกร่วมในกรอบ ADMM และ ADMM – Plus  และการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณสําหรับการฝึกร่วม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้กระทรวงกลาโหม (กห.)  จัดกําลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าร่วมในการ
ฝึกร่วมในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน (ADMM)   และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรี
กลาโหมประเทศคู่เจรจา (ADMM – Plus)  ในปี 2556 ตามท่ี กห.   เสนอ และสนับสนุนงบประมาณสําหรับการฝึก
ร่วมฯ จํานวน 30,000,000 บาท ให้แก่ กห. ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กห. รายงานว่า จะมีการจัดกําลังเข้าร่วมการฝึกร่วมในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน 
(ASEAN Defence Ministers’ Meeting : ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหม
ประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers’ Meeting - Plus : ADMM – Plus)  ในปี 2556 ร่วมกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา ทั้งน้ี การฝึกดังกล่าวเป็นการดําเนินการตามเอกสารแนวความคิดจากกรอบการ
ประชุม ADMM และ ADMM-Plus  ซึ่งเป็นความริเริ่มของ กห. ประเทศสมาชิกอาเซียน และ กห. ประเทศคู่เจรจาใน
การที่จะร่วมมือกันสร้างความมั่นคงให้แก่ภูมิภาคในภาพรวม โดยริเริ่มจากการดําเนินการเพ่ือตอบสนองต่อภัยคุกคาม
ที่มีความสําคัญในระดับสูง  ได้แก่ 1) ความมั่นคงทางทะเล 2) การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ 3) การแพทย์ทางทหาร      
4) การต่อต้านการก่อการร้าย และ  5) การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ  
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16. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาไทย และกรมทรัพย์สินทางปัญญาลาว 
เรื่องความร่วมมือทรัพย์สินทางปัญญา 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังน้ี  
 1. อนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ แห่ง
ราชอาณาจักรไทย และกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เก่ียวกับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
 2. มอบหมายให้อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ ดังกล่าวหลังจาก
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
 ร่างบันทึกความเข้าใจเก่ียวกับความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาไทย-ลาว มีสาระสําคัญ ดังน้ี  
  1. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ  มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ระหว่างทั้งสองประเทศ โดยครอบคลุมสาขาความร่วมมือต่าง ๆ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ การ
ฝึกอบรม สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบอุตสาหกรรม สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ลิขสิทธ์ิและ
สิทธิข้างเคียง การบังคับใช้กฎหมายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา รวมท้ังภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และ
ทรัพยากรพันธุกรรม ทั้งน้ี โดยไม่มีนัยทางการเงิน และการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือต่าง ๆ จะเป็นไปตามกฎหมาย 
และข้อกําหนดที่บังคับใช้อยู่แล้วในทั้งสองประเทศ 
  2. ร่างบันทึกความเข้าใจฯ จะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่สองฝ่ายได้ลงนามร่วมกัน และจะสิ้นสุดผล
บังคับใช้เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงบอกเลิกโดยทําเป็นหนังสือแจ้งเจตนาเป็นลายลักษณ์อักษร อย่างน้อย 3 เดือนก่อนวัน
สิ้นสุดผลบังคับใช้ 
  3. ในเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา ความร่วมมือจะ
ครอบคลุมการเสริมสร้างการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการ และการบังคับใช้กฎหมายสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญา ในลักษณะของการแลกเปลี่ยนข้อมูล การประชุมหารือ การจัดประชุมใหญ่ การสัมมนา 
หลักสูตรฝึกอบรม และการศึกษาดูงาน เป็นต้น 
  4. ในด้านสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ความร่วมมือจะครอบคลุมการอํานวยความสะดวกในการจด
ทะเบียนสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ซึ่งรวมถึงการพัฒนาคู่มือการตรวจสอบสําหรับผู้ตรวจสอบของกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาลาว 
  5. ในด้านเครื่องหมายการค้า ความร่วมมือจะครอบคลุมการอํานวยความสะดวกการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้า ผ่านการแลกเปลี่ยนรายการคําขอจดทะเบียนเคร่ืองหมายการค้าระหว่างสองประเทศ 
  6. ในด้านการออกแบบอุตสาหกรรม ความร่วมมือจะครอบคลุมการอํานวยความสะดวกในการจด
ทะเบียนการออกแบบอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการพัฒนาคู่มือการตรวจสอบสําหรับผู้ตรวจสอบของกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญาลาว 
  7. ในด้านสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ความร่วมมือจะครอบคลุมการจัดให้มีเวทีหารือเพ่ือแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้และประสบการณ์ในการบริหารจัดการสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
  8. ในด้านลิขสิทธ์ิและสิทธิข้างเคียง ความร่วมมือจะครอบคลุมการอํานวยความสะดวกแก่การจด
แจ้งลิขสิทธ์ิ และสิทธิข้างเคียง รวมทั้งมีเวทีหารือประเด็นต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการคุ้มครองและบังคับใช้กฎหมายด้าน
ลิขสิทธ์ิและสิทธิข้างเคียงในแต่ละประเทศ รวมถึง คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
  9. ในด้านการบังคับใช้กฎหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ความ
ร่วมมือจะครอบคลุมกิจกรรม ได้แก่ การประสานงานกับหน่วยงานภายในประเทศที่เก่ียวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย 
เพ่ือใช้มาตรการบังคับใช้กฎหมายที่ทันสมัยและเหมาะสม การแลกเปล่ียนข้อมูลเก่ียวกับขบวนการละเมิดทรัพย์สิน
ทางปัญญาที่มีอยู่ในทั้งสองประเทศ การสนับสนุนการให้ความคุ้มครองภาคธุรกิจในทั้งสองประเทศ ให้ได้รับความเป็น
ธรรมและไม่ถูกละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รวมทั้งการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการต่อต้านการ
ปลอมแปลง และส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาการยกระดับฐานข้อมูลและแนวปฏิบัติในเรื่องการ
บังคับใช้กฎหมายสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาระหว่างหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายของทั้งสองประเทศ 
  10. ในด้านความร่วมมืออ่ืน ๆ ความร่วมมือจะครอบคลุมกิจกรรม ได้แก่ การแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์และข้อมูลเก่ียวกับการจัดต้ังศาลเฉพาะด้านทรัพย์สินทางปัญญา การยกระดับการศึกษาและการ 
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สร้างความตระหนักด้านทรัพย์สินทางปัญญา การให้คําแนะนําด้านการบริหารจัดการสํานักงานทรัพย์สินทางปัญญา 
รวมทั้งการปรึกษาหารือเก่ียวกับประเด็นใหม่ ๆ ด้านทรัพย์สินทางปัญญา เช่น เรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
 
17. เรื่อง การเสนอร่างความตกลงเพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวตเพื่อดําเนินการให้มีผลใช้บังคับ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้เสนอร่างความตกลงเพ่ือการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งรัฐคูเวตให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบเพ่ือดําเนินการให้มีผลใช้บังคับ 
  2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามความตกลงฯ และให้ กต. จัดทํา
หนังสือแจ้งฝ่ายคูเวตเพ่ือให้ความตกลงฯ มีผลใช้บังคับ เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบร่างความตกลงฯ ตามข้อ 1 แล้ว 
  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมีการ
ดําเนินการให้มีผลใช้บังคับเพ่ือให้สอดคล้องกับผลประโยชน์ของไทย กต. สามารถดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภาพิจารณาอีกคร้ัง 
  ร่างความตกลงฯ มีสาระสําคัญเก่ียวกับการกําหนดสิทธิที่นักลงทุนจะได้รับเมื่อได้ทําการลงทุนใน
ดินแดนของรัฐสภาคีคู่สัญญา โดยข้อบทหลัก ๆ ของร่างความตกลงฯ กําหนดไว้ว่า รัฐภาคีจะไม่ออกมาตรการที่จะ
เป็นการเลือกประติบัติ ก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมหรือทําให้การลงทุนน้ันไม่สามารถดําเนินต่อไปได้ และรัฐภาคี     
ตกลงที่จะให้ความคุ้มครองต่อการลงทุนและผู้ลงทุนอย่างเต็มที่ 
 
18. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับสํานักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (The 
United Nations Population Fund-UNFPA) ประจําประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักร
ภูฏานว่าด้วยการดําเนินงานความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบไตรภาคี  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
   1. อนุมัติให้ผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศเป็นผู้ลงนามใน
บันทึกความเข้าใจระหว่างไทยกับสํานักงานกองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (The United Nations 
Population Fund-UNFPA) ประจําประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขราชอาณาจักรภูฏานว่าด้วยการดําเนินงาน
ความร่วมมือทางวิชาการในรูปแบบไตรภาคี และลงนามในเอกสารย่อยภายใต้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวโดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก   
   2. หากมีความจําเป็นต้องปรับแก้ถ้อยคําในร่างบันทึกความเข้าใจดังกล่าวในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ
และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของไทย ให้สํานักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (สพร.) ดําเนินการได้โดย
ไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
   กต. รายงานว่า  
  1. คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติร่างกรอบความร่วมมือหุ้นส่วนระหว่างไทยกับ
สหประชาชาติ ปี ค.ศ. 2012-2016 (UNPAF 2012-2016) (มติคณะรัฐมนตรีวันที่ 26 เมษายน 2554, 2 เมษายน 
2555) โดยมีความร่วมมือ 6 สาขา ดังน้ี 1) การคุ้มครองทางสังคม (Social Protection) 2) สิทธิมนุษยชนและการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Human Rights and Access to justice) 3) ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic 
Information) 4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) 5) ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
(International Cooperation) 6) เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy)  
   2. ภายใต้สาขาความร่วมมือระหว่างประเทศ (International Cooperation) สพร. กต. ได้ลงนาม
ในเอกสารแผนปฏิบัติการรายปี (Annual Work Plan 2012) กับสํานักงาน UNFPA เพ่ือส่งเสริมการดําเนินงานความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในรูปแบบ South-South Cooperation ในด้านการพัฒนาประชากรและอนามัยเจริญพันธ์ุ  
ซึ่งภายใต้แผนปฏิบัติการดังกล่าว สพร. และสํานักงาน UNFPA ได้เห็นชอบร่วมกันที่จะให้ความช่วยเหลือแก่กระทรวง
สาธารณสุขราชอาณาจักรภูฏานเพ่ือพัฒนาด้านสาธารณสุขและการให้บริการ โดยทั้งสามฝ่ายเห็นควรจัดทําบันทึก
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ความเข้าใจเพื่อกําหนดกิจกรรมและความรับผิดชอบในการดําเนินงานความร่วมมือไตรภาคีดังกล่าว และได้เห็นชอบ
ถ้อยคําร่างบันทึกความเข้าใจฉบับน้ีด้วยแล้ว  
   3. ร่างบันทึกความเข้าใจความร่วมมือไตรภาคีฯ เป็นเอกสารกําหนดกรอบความร่วมมือทางวิชาการ
และการพัฒนาระหว่าง กต. โดย สพร. สํานักงาน UNFPA ประจําประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข
ราชอาณาจักรภูฏานในการพัฒนาด้านสาธารณสุขและการบริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมหน่ึงในการส่งเสริมการดําเนินงาน
ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาในรูปแบบ South-South Cooperation ของไทยในเวทีระหว่างประเทศ   
   4. การดําเนินงานความร่วมมือน้ีต้ังอยู่บนพ้ืนฐานการร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยประเทศไทยจะ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้รับทุนและสํานักงาน UNFPA ประจําประเทศไทยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดหลักสูตร
ฝึกอบรม/ดูงาน ทั้งน้ี บันทึกความเข้าใจดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ลงนามไปจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงแจ้งขอ
ยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 6 เดือน  
 
19. เรื่อง สัญญาการให้ (Grant Contract) การดําเนินความสัมพันธ์กับภายนอกของสหภาพยุโรปภายใต้ความ
ตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินในโครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอดังน้ี  
  1. เห็นชอบร่างสัญญาการให้ (Grant Contract) การดําเนินความสัมพันธ์กับภายนอกของสหภาพ
ยุโรปภายใต้ความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินในโครงการการรวมตัวทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจาก
สหภาพยุโรป โดยหากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างดังกล่าวในประเด็นที่มิใช่สาระสําคัญหรือไม่ขัดต่อ
ผลประโยชน์ของไทย ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก  
   2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนาม แล้วให้ กต. แจ้งสํานักเลขาธิการอาเซียนผ่าน
คณะผู้แทนถาวรไทยประจําอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่ารัฐบาลไทยเห็นชอบต่อร่างสัญญาการให้ (Grant Contract) 
แล้ว และให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในสัญญาการให้ (Grant Contract)  
   สาระสําคัญของเร่ือง  
   กต. รายงานว่า  
   1. คณะกรรมาธิการยุโรปได้เสนอจัดทําร่างสัญญาการให้ (Grant Contract) การดําเนิน
ความสัมพันธ์กับภายนอกของสหภาพยุโรปภายใต้ความตกลงให้ความสนับสนุนด้านการเงินในโครงการการรวมตัว
ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอาเซียนจากสหภาพยุโรป (ASEAN Regional Integration Support from the EU: 
ARISE) ซึ่งเป็นเอกสารระบุรายละเอียดเก่ียวกับเง่ือนไขพิเศษของ Grant Contract โดยสหภาพยุโรปจะให้เงิน
สนับสนุนจํานวน 3.3 ล้านยูโร สําหรับการเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้กับสํานักเลขาธิการอาเซียน  เพ่ือ
ส่งเสริมการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และได้เสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาให้ความ
เห็นชอบโดยกําหนดให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในสัญญาการให้ (Grant Contract) ดังกล่าวในนามของ
อาเซียน  
  2. สัญญาการให้ (Grant Contract) มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของสํานักเลขาธิการอาเซียนใน
เรื่องการให้การสนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนและพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการของสํานัก
เลขาธิการอาเซียนในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการเงิน การบัญชีและการจัดหาทรัพย์สิน โดยกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ
ประโยชน์คือเจ้าหน้าที่สํานักเลขาธิการอาเซียน ส่วนประเทศสมาชิกอาเซียนจะได้รับประโยชน์ในระยะยาวเพ่ือสํานัก
เลขาธิการอาเซียนดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งจะใช้ระยะเวลา 48 เดือน  
   3. สัญญาการให้ (Grant Contract) จะสนับสนุนพันธกรณีของสหภาพยุโรปในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่เพ่ิมพูนกับอาเซียนตามที่ได้ประกาศเจตนารมณ์ไว้ กอปรกับส่งเสริมศักยภาพและการดําเนินงานของ
สํานักเลขาธิการอาเซียนเพ่ือสนับสนุนการรวมตัวของอาเซียนอันจะเป็นประโยชน์กับประเทศสมาชิกอาเซียนทุก
ประเทศในระยะยาว  
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แต่งต้ัง 
20. เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1. การปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกลั่นกรองเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 5 คณะ ตามที่
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ปรับปรุงองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี ดังน้ี 
  คณะที่ 1 ฝ่ายกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย ความม่ันคง การพัฒนาสังคม และแรงงาน โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) เป็นประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่อง
สําคัญในปัญหาที่เก่ียวพันหรือมีผลกระทบต่อกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย และการพิจารณาเรื่องที่เก่ียวกับศาล 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอ่ืนตามรัฐธรรมนูญ การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การป้องกัน
และปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การพัฒนาสังคม การ
พัฒนาองค์กรชุมชน การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งด้านความมั่นคง ด้านแรงงาน และด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 
ก่อนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
  คณะท่ี 2 ฝ่ายวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีรองนายกรัฐมนตรี 
(นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล) เป็นประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องสําคัญในปัญหาที่
เก่ียวพันหรือมีผลกระทบต่อด้านวิทยาศาสตร์ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  คณะท่ี 3  ฝ่ายเศรษฐกิจ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธาน
กรรมการ มีอํานาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องสําคัญในปัญหาที่เก่ียวพัน หรือมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม 
รวมทั้งด้านการเงิน การคลัง การภาษีอากร สถาบันการเงิน การลงทุน การผลิต การหารายได้เข้าประเทศ การนําเข้า
และส่งออกสินค้า นโยบายรัฐวิสาหกิจ และการพลังงาน รวมถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจในภาพรวมอ่ืน เช่น 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง หรือโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์และเรื่องสําคัญในปัญหาที่เก่ียวพัน หรือเรื่องที่มีผลกระทบด้าน
การเกษตร การคมนาคม การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและกีฬา หรือเรื่องที่มีผลกระทบต่อโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ก่อนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
  คณะที่ 4 ฝ่ายทรัพยากรธรรมชาติและสาธารณสุข โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ 
สุรัสวดี) เป็นประธานกรรมการ มีอํานาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องสําคัญในปัญหาที่เก่ียวพันหรือมีผลกระทบต่อ
การสงวน อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการและการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการสาธารณสุข ก่อนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
  คณะที่ 5 ฝ่ายสังคม โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) เป็นประธาน
กรรมการ มีอํานาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรองเรื่องสําคัญในปัญหาที่เก่ียวพันหรือมีผลกระทบต่อการต่างประเทศ  
การทหาร การศึกษา การประชาสัมพันธ์ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ รวมทั้งด้านวัฒนธรรม และเรื่องที
เก่ียวข้องกับสังคมในภาพรวมอ่ืน ก่อนที่จะนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
  2. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงคมนาคม
เสนอ ดังน้ี  
  1. นายสมเกียรติ ทองโต ผู้อํานวยการสํานัก (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา)) สํานัก
สํารวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท ดํารงตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้าน
บํารุงรักษาทางและสะพาน) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวงชนบท ต้ังแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2555  
   2. นายวิษณุ  ตันเรืองศิลป์ ผู้เช่ียวชาญวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านอํานวยความ
ปลอดภัย) (วิศวกรโยธาเช่ียวชาญ) กรมทางหลวง ดํารงตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ที่ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรม
โยธา (ด้านอํานวยความปลอดภัย) (วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ) กรมทางหลวง ต้ังแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2555  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
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  3. แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ตามที่สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับแจ้งรายช่ือ ปคร. จากรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และส่วน
ราชการต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น 16 ราย ดังน้ี  

รองนายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรปีระจําสํานัก
นายกรฐัมนตร/ีส่วนราชการ 

รายชื่อ ปคร. 

1. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
    (นายวราเทพ รัตนากร) 

นายยงยุทธ ภู่ประดับกฤต 
นักกฎหมายกฤษฎีกาชํานาญการ 

2. รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
    (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์)  

นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ 
เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

3. กระทรวงกลาโหม พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
รองปลัดกระทรวงกลาโหม

4. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายโอฬาร พิทักษ์
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

5. กระทรวงแรงงาน นายพูลศักด์ิ เศรษฐนันท์ 
รองปลัดกระทรวงแรงงาน

6. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา 
รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7. กระทรวงศึกษาธิการ นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

8. กระทรวงสาธารณสุข นายโสภณ เมฆธน
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

9. สํานักข่าวกรองแห่งชาติ นายกัมพุช วุฒิวงศ์ 
รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ  

10. สํานักงบประมาณ นายสมศักด์ิ  โชติรัตนะศิริ 
รองผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  

11. สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ  นายอดิศักด์ิ  ตันยากุล 
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ  

12. สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน นางสุชาดา รังสินันท์
รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

13. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

14. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศาสตราจารย์สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

15. สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 

พันตํารวจเอก โภคพิบูลย์ โปตระนันท์  
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ

16. สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางพรรณิภา เสริมศรี
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

    4. รัฐบาลสาธารณรัฐโปรตุเกสเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่ได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโปรตุเกสประจํา
ประเทศไทยว่า รัฐบาลสาธารณรัฐโปรตุเกสมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายลุยส์ มานูเอล บาเครา เดอ โซซา         
(Mr. Luis Manuel Barreira de Sousa) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐ
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โปรตุเกสประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายจอร์เจ รีเดอร์ ตอร์ริช เปเรย์รา 
(Mr. Jorge Ryder Torres Pereira) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
  5. แต่งต้ังข้าราชการการเมือง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแต่งต้ัง นางอัญชลี บุสสุวัณโณ ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง 
ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  
  6. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ ดังน้ี  
  1. นายสุเมธ มโหสถ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
  3. นางสาวพรรณี ศรียุทธศักด์ิ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพ่ือทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
  7. การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่า
ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จําเลยในคดีอาญา จํานวน 5 คน เน่ืองจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้
ดํารงตําแหน่งครบกําหนดวาระสองปี เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2555 ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังน้ี 1. นายดาวิน 
นารูลา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์ 2. นางเพทาย ปทุมจันทรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคม
สงเคราะห์ 3. พันตํารวจเอก ณรัชต์ เศวตนันทน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน 4. นางสาวศุภมาศ พยัฆวิเชียร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 5. นายไพฑูรย์ สว่างกมล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป  
  8. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง
เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนนายเจตน์ ธนวัฒน์ ที่พ้นจากตําแหน่ง เน่ืองจากอายุ
ครบ 65 ปีบริบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป  
  9. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายยรรยง พวงราช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านพาณิชย์ ใน
คณะกรรมการกํากับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า แทนนายปรัชญา กุลวณิชพิสิฐ ที่ได้ขอลาออกเมื่อวันที่ 11 
มิถุนายน 2555 โดยให้ดํารงตําแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทน ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป  
  10. แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพ่ือพัฒนา
พ้ืนที่ จํานวน 4 ราย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังน้ี 1. รองศาสตราจารย์เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน               
2. นางสาว ณ ฤดี เคียงศิริ 3. นายปกิต พัฒนกุล 4. นายปรีชา รณรงค์ ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป 
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