
                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   ส านักบริหารกลาง   โทร. 2108 

ที ่ กษ 0401.4/848                        วันที ่ 3  ตุลาคม 2555 

เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  2  ตุลาคม  2555 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่  2  ตุลาคม  2555  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตรี ท าเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ ส านักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งนี้ โดยมีเรื่องที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 

ด้านกฎหมาย 
วาระท่ี 1 เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร  

ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินค่าตอบแทนพิเศษท่ีเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ) 
  สาระส าคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับ 
เงินค่าตอบแทนพิเศษที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ) ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.)เสนอ และให้ส่งส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วด าเนินการต่อไปได้  
  กค. เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
  1. ได้หารือร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพ่ือพิจารณาประเด็นการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่
ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 14 กันยายน 
2553) ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นควรยกเว้นภาษีเงินได้ที่เป็นค่าตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงาน  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรัฐเป็นผู้จ่ายตามระเบียบที่ก าหนดโดยให้กับผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ดังกล่าวทุกอาชีพ
ไม่เฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้สิทธิประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
ซึ่งได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อแก้ไขปัญหา  
ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 10 กรกฎาคม 2550) โดยให้ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนพิเศษตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่จะมีสิทธิได้รับเงินค่าตอบแทนพิเศษ 
ตามระเบียบดังกล่าว ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์
ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และอาสาสมัครทหารพราน  
ซึ่งได้รับค าสั่งจากทางราชการให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจ าในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ส าหรับหลักเกณฑ์และ
วิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษนั้นเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ตามข้อ 11 ของระเบียบ 
ส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยความบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พ.ศ. 2550 
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 2. เพ่ือเป็นการสร้างขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติดังกล่าวซึ่งต้อง
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่เสี่ยงภัยในภาวะไม่ปกติ สมควรยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส าหรับเงินค่าตอบแทนพิเศษ  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

 1. ก าหนดให้เงินค่าตอบแทนพิเศษที่ผู้มีเงินได้ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ เนื่องจากเป็น  
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบ าเหน็จความชอบ
ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2550 เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้อง
รวมค านวณเพ่ือเสียภาษีเงินได้ 

 2. ก าหนดให้ใช้บังคับส าหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับตั้งแต่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นไป 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านเศรษฐกิจ - สังคม 
วาระท่ี 8 เรื่อง  ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและ 

องค์การมหาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยไม่ถือเป็นวันลา และเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ 
  สาระส าคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
และองค์การมหาชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน โดยไม่ถือเป็นวันลา และเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ ตามท่ีสถาบันพระปกเกล้า (พป.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  พป. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า  ได้ร่วมมือกับส านักงานเลขาธิการอาเซียน กระทรวงการ
ต่างประเทศ และกระทรวงพาณิชย์  จัดหลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโอกาส
ที่ประเทศไทยจะได้รับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิ ดขึ้นจาก
การเข้าสู่ประชาคมเซียนอย่างรอบด้านและเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
ซึ่งจะมีผลบังคับเต็มรูปแบบใน คศ. 2015 หรือ พ.ศ. 2558 และ พป.  ได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาแล้ว  
1 รุ่น และก าลังเปิดรับสมัครในรุ่นที่ 2 อยู่ ณ ขณะนี้โดยสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรดังนี้  
  1. วัตถุประสงค์  
   1.1 เพ่ือเป็นการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   1.2 เพ่ือศึกษากลไก กฎระเบียบ แนวโน้ม และทิศทางของสภาพเศรษฐกิจและข้อมูล
อันเป็นประโยชน์แก่การประกอบกิจการในภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชน 
   1.3 เพ่ือสร้างกระบวนทัศน์ของความเป็นพลเมืองอาเซียนและการเสริมสร้างบทบาท
และเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันในการร่วมสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนให้เกิดข้ึนในกลุ่มผู้ประกอบกิจการ  
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
  2. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา  
   ผู้ซึ่งมีศักยภาพอันเป็นก าลังส าคัญในการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงผู้ที่
เคยผ่านการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ  ของ พป. ซ่ึงด ารงต าแหนง่ส าคัญในปัจจุบนัท้ังในภาครัฐ และภาคเอกชน 
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  3. ระบบการศึกษาอบรม  
 3.1 ภาคทฤษฎี ประกอบด้วย 1) การบรรยายและการอภิปราย ประกอบด้วย                     

การยกตัวอย่างกรณีศึกษา 2) ศึกษาเอกสารประกอบการบรรยายหรือเอกสารอ้างอิง  
 3.2 การศึกษาดูงาน  มุ่งให้นักศึกษาได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์  

จากการศึกษาดูงานในหน่วยงานที่มีความเก่ียวข้องโดยตรงกับการก าหนดนโยบายมหภาคและภาคเอกชนที่มี
ศักยภาพในการแข่งขันในตลาดอาเซียน 

4. ระยะเวลาในการอบรม   รวมประมาณ 6  เดือน โดยมีการศึกษาอบรมปกติทุกวันเสาร์ 
เต็มวัน (เวลา 9.00 – 16.00 น.)  

5. วิธีการศึกษา เป็นการบรรยายหรืออภิปรายโดยวิทยากรหลัก ทั้งในส่วนของผู้มี 
ประสบการณ์จริงและผู้ท างานด้านการเจรจาระหว่างประเทศ  มาแสดงความเห็นและประสบการณ์ในประเด็น
ต่าง ๆ และมีการท าเอกสารกลุ่ม เพื่อศึกษาเจาะลึกในศักยภาพของประเทศหรือกลุ่มประเทศที่นักศึกษาสนใจ 
และน าเสนอผลการศึกษาในแง่มุมต่าง ๆ   

6. เงื่อนไขการจบการศึกษา 
 6.1 ต้องมีเวลาตลอดทั้งหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาในห้องเรียน 
 6.2 น าเสนอผลการศึกษาศักยภาพของกลุ่มประเทศอาเซียนหรือกรณีอ่ืนตามที่  

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนด 
 6.3 ไม่ด าเนินการใด ๆ  อันน ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า  

  7. ประมาณการรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร รายละ 89,000 บาท 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระท่ี 12 เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชก าหนดในอ านาจ 
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ .ศ. 2552 และเงินกู้เพื่อฟื้นฟู
เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการ 
ไทยเข้มแข็ง 2555 
  สาระส าคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 
  1. อนุมัติจัดสรรเงินส ารองจ่ายส าหรับ 
   1.1 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 2,657,490.00 บาท 
   1.2 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) วงเงิน 181,151,34 บาท 
   1.3 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 13,268,978.14 บาท 
   1.4 กรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (คค.) วงเงิน 1,656,929.00 บาท 
   1.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศธ. วงเงิน 52,475,718.00 บาท 
   1.6 กรมชลประทาน กษ. วงเงิน 24,641,500.00 บาท  
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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วาระท่ี 14 เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย (กบอ.) 
ครั้งที่ 10/2555 
  สาระส าคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ า
และอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 10/2555 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธาน
กรรมการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย เสนอดังนี้ 

1. อนุมัติข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) การติดตั้งสถานีสูบน้ า 
คลองพระพิมล 2 วงเงิน 170 ล้านบาท โดยให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนด 
ในอ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ พ .ศ. 2555 (350,000 
ล้านบาท) 
  2. เห็นชอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กษ. และจังหวัดพิจิตร รับไปด าเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ าและ
อุทกภัยรายงานว่า กบอ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ได้มีมติ ดังนี้ 

 1. เห็นชอบตามข้อเสนอของ กษ. การติดตั้งสถานีสูบน้ าคลองพระพิมล 2 วงเงิน 170 ล้าน
บาท โดยให้ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินกู้ภายใต้พระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือ
วางระบบบริหารจัดการน้ าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (350,000 ล้านบาท) เป็นโครงการตามแผนงาน
ฟ้ืนฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง โดยเป็นการติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ าลุ่มน้ าท่าจีน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ าเจ้าพระยาให้ระบายน้ าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  
  2. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กษ. และจังหวัดพิจิตรรับไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ด้านต่างประเทศ 
วาระท่ี 17 เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ 

ของแผ่นดิน” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2559)  
  สาระส าคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อ
พระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2559) ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอและมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” จัดท าแผนงาน/โครงการ
ภายใต้กรอบแผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2559)  
เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานต่อไป 
  ส าหรับงบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานให้ กษ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้จ่ายจาก
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ได้เสนอตั้งงบประมาณรองรับโครงการดังกล่าวแล้ว 
จ านวน 96.2959 ล้านบาท  
  ส่วนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 ให้ กษ. และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการและวงเงินงบประมาณที่ด าเนินการให้ชัดเจนและเสนอขอต้ัง 
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งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กษ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า 
  1. ขณะนี้การด าเนินงานโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551 – 
2554) ได้สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการแล้ว ผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแต่มีอุปสรรค
ข้อจ ากัดเนื่องจากหมู่บ้านและชุมชนเป้าหมายตั้งอยู่ห่างไกลและกระจัดกระจาย การคมนาคมไม่สะดวก  
พ้ืนที่การเกษตรน้อยและมีความลาดชันสูง ขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้งส่งผลให้ผลผลิตการเกษตรน้อยโดยเฉพาะ
ข้าวยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในครัวเรือนตลอดปี ตลอดจนประชาชนขาดพ้ืนฐานการศึกษา ขาดความรู้
ความเข้าใจภาษาไทย จึงเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมและขยายผลการเรียนรู้ รวมทั้งการบริหารจัดการยังขาด
เครื่องมือและกลไกการบูรณาการด าเนินงานส่งผลให้การด าเนินงานในระยะที่ผ่ านมายังไม่บรรลุเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ และการพัฒนายังไม่ยั่งยืน จึงต้องมีการด าเนินโครงการต่อเนื่องในระยะท่ี 2  
  2. กษ. ได้จัดท าร่างแผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 
2556 – 2559) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   2.1 กรอบการพัฒนาในช่วงแผนแม่บทฯ ระยะที่ 2  
    2.1.1 สนองพระราชด าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
โดยเฉพาะพ้ืนที่ป่าต้นน้ าและพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทางการอยู่ร่วมกันของคนกับป่า  
    2.1.2 พัฒนาคนในพื้นที่ลุ่มน้ า 
   2.2 ประเด็นการพัฒนา 
    2.2.1 จัดตั้งถิ่นฐานถาวรในพื้นที่ลุ่มน้ าตามแนวพระราชด าริ  
    2.2.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม น้ า ดิน และป่า
    2.2.3 สร้างความม่ันคงในการด าเนินชีวิตของประชาชน  
    2.2.4 เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทุกด้าน 
   2.3 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
   ชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีลุ่มน้ าได้รับการพัฒนาควบคู่การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คนกับป่าอยู่ร่วมกัน พ่ึงพิงและเก้ือกูลกันบนพ้ืนฐานความพอเพียง ชุมชนมั่ง
คงเข้มแข็ง คนมีชีวิตที่ดี สามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีส่วนร่วมในการพัฒนาและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
   2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 1) การพัฒนาและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2) การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ 3) การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคน 4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   2.5 ระยะเวลาด าเนินงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559)  
   2.6 องค์กรบริหารงาน แบ่งออกเป็น ระดับนโยบาย ระดับบริหารและอ านวยการ และ
ระดับปฏิบัติ  
   2.7 บทบาทแต่ละภาคส่วนในการขับเคลื่อน 
    2.7.1 ภาครัฐบาล ด าเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานที่ก าหนดไว้ตาม 
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พันธกิจ หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละหน่วย มุ่งบูรณาการด าเนินงาน 
    2.7.2 ภาคเอกชน สนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานกับภาครัฐ
และชุมชนในพื้นท่ีลุ่มน้ า 
    2.7.3 องค์กรส่วนท้องถิ่น (อบจ. อบต.) ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ
โครงการฯ ตามภารกิจรับผิดชอบทั้งทรัพยากรและการบริหารจัดการ 
    2.7.4 ชุมชนและประชาชน เข้ามามีบทบาทและส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาชุมชนของตนเอง 
    2.7.5 สถาบันการศึกษาในจังหวัดพ้ืนที่ลุ่มน้ า น าองค์ความรู้ตัวแบบ
ความส าเร็จจากการศึกษาทดลองด้านเกษตรกรรมและสังคมวิทยาของชุมชนท้องถิ่น มาขยายผลเพื่อการ พัฒนา 
    2.7.6 สื่อมวลชน เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสารองค์ความรู้ 
   2.8 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
   เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 2  
(พ.ศ. 2556 – 2559) สนองพระราชด าริอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาส่วนรวม  
จึงมุ่งใช้ “แผน” เป็นเครื่องมือชี้น าการด าเนินงาน ประสาน จัดสรรทรัพยากรและติดตามประเมินผล โดย  
ทุกหน่วยร่วมกันจัดท า “แผนปฏิบัติการ” ทั้ง “แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559)” และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี” โดยหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อสนองพระราชด าริตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 เรื่อง แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โดยให้ทุกหน่วยงานถือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเป็นภารกิจเร่งด่วน  
  ทั้งนี้ ให้มีการรายงานผลรอบ 4 เดือน การติดตามผลและการตรวจติดตามผล ตลอดจนการ
ประเมินผล มุ่งประเมินผลลัพธ์และผลกระทบการด าเนินงานโดยมีตัวชี้วัดการพัฒนาที่ชัดเจน 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระท่ี 19 เรื่อง  ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิก  
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติว่าด้วย  
การส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและป่าไม้ 
  สาระส าคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) เสนอ ดังนี้ 

 1.เห็นชอบและอนุมัติให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการ
ส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรและป่าไม้ 

 2. อนุมัติในหลักการว่า ก่อนที่จะมีการลงนามหากมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความ
เข้าใจในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการส าคัญ ให้ กษ. ด าเนินการได้โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

 3. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามใน 
บันทึกความเข้าใจฯ  
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 4. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) 
ให้แก่ผู้ลงนามในข้อ 3 ร่างบันทึกความเข้าใจฯ มีสาระส าคัญเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียนกับ FAO ในเรื่องการเกษตร ป่าไม้ ความม่ันคงทางอาหาร เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนา  
ในสาขาดังกล่าว จึงไม่เป็นหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต หรือมี
ผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การ
ลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยส าคัญ และหากส่วนราชการเจ้าของเรื่องเห็นว่าสามารถปฏิบัติตาม
ข้อผูกพันในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ได้ โดยไม่ต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา  
ร่างบันทึกความเข้าใจฉบับนี้ก็ไม่เป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาก่อนการด าเนินการให้มีผลผูกพัน   
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระท่ี 21 เรื่อง การเสนอให้มีการจัดตั้งส านักงานศูนย์ประสานงานอาเซียนทางด้าน 
โรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and 
Zoonoses : ACCAHZ) ในประเทศไทย 
   สาระส าคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อท่าทีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  
ที่จะเสนอให้มีการจัดตั้งส านักงานศูนย์ประสานงานอาเซียนทางด้านโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน 
(ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses : ACCAHZ) ในประเทศไทย ตามท่ี 
กษ. เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  กษ. รายงานว่า  
  1. คณะท างานด้านปศุสัตว์แห่งอาเซียน (ASEAN Sectoral Working Group on Livestock : 
ASWGL) ได้ก าหนดให้จัดตั้งกลุ่มความร่วมมือระดับภูมิภาคทางด้านการควบคุมโรคระบาดสัตว์ (Regional 
Coordination Mechanism on Animal Health and Zoonoses : RCM) ภายใต้กรอบการท างานของ 
ASEAN โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เป็นหน่วยงานในการประสานการท างานภายในประเทศสมาชิก ASEAN และ
ระหว่าง ASEAN กับองค์การระหว่างประเทศด้านการควบคุมโรคระบาดสัตว์  
   2. ผลการประชุม Special Senior Official Meeting of the 32nd Meeting of the ASEAN 
Ministers on Agriculture and Forestry (Special Som-32nd AMAF) ที่ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที่ 8-9 
สิงหาคม 2554 ได้รับรองข้อเสนอของ ASWGL ให้ด าเนินการจัดตั้งส านักงาน RCM โดยประเทศไทยและ
ประเทศมาเลเซียได้เสนอให้มีการจัดตั้งส านักงาน RCM ที่ประเทศของตัวเอง  และมีการก าหนดชื่อ RCM ว่า 
“ศูนย์ประสานงานอาเซียนทางด้านโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน” (ASEAN Coordinating 
Centre for Animal Health and Zoonoses : ACCAHZ) 
  3. ASEAN ได้จ้างที่ปรึกษาท าการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งส านักงาน RCM ภายใต้
การศึกษาชื่อ “Strengthening ASEAN Regional Coordination of Animal Health and Zoonoses” โดย 
Nigel Perkins และคณะ ซึ่งผลการศึกษาได้ก าหนดแนวทางท่ีเป็นไปได้ในการจัดตั้งส านักงาน RCM ว่าควรที่จะ
ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย หรือจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นสถานที่ท่ีสะดวกต่อการเดินทาง 

 
 
 

/ของประเทศ... 
 



 8 

ของประเทศสมาชิกและสะดวกในการประสานงานกับองค์การระหว่างประเทศ  
  4. การจัดตั้งส านักงาน ACCAHZ จะแบ่งช่วงระยะเวลาการด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะที่ 1 preparation (พ.ศ. 2254-2557) ระยะที่ 2 establishment (พ.ศ. 2558) และระยะท่ี 3 operation 
(พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป) ซึ่งสถานที่ตั้งจะต้องมีคุณสมบัติหลักท่ีต้องพิจารณา ส านักงาน ACCAHZ จะมีเจ้าหน้าที่
ประจ าและประกอบด้วยหน่วยงานย่อย คือ Epidemiology Network Coordination, Laboratory Network 
Coordination, Program coordination และ operations Unit ด าเนินการโดยใช้งบประมาณจาก ASEAN 
Animal Health Trust Fund (AAHTF) การเงินบริจาคจากประเทศสมาชิก และองค์กรอื่น ๆ  
   5. จากคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นประเทศไทยมีความเหมาะสมในทุกด้าน และในเดือนกันยายน 
2555 จะมีการประชุม Special Senior Official Meeting of the 34th Meeting of the ASEAN Ministers 
on Agriculture and Forestry (Special SOM-34th AMAF) ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
ซึ่งประเทศไทยต้องแสดงท่าทีและยืนยันความพร้อมในการเสนอจัดตั้งส านักงาน ACCAHZ ในประเทศไทย 
  6. การจัดตั้งส านักงานศูนย์ประสานงานอาเซียนทางด้านโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อ 
จากสัตว์สู่คน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses : ACCAHZ) ในประเทศ
ไทย มีลักษณะเป็นความตกลงระหว่างประเทศและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล โดยประเทศไทยจะได้รับ
ประโยชน์ ดังนี้  
   6.1 เป็นผู้น าในระดับภูมิภาคในด้านการควบคุม ป้องกัน และก าจัดโรคระบาดสัตว์  
    6.2 ส านักงาน ACCAHZ ในประเทศไทย ตามกรอบที่ได้ก าหนดไว้จะเป็นหน่วยงาน 
ที่มีศักยภาพในการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ  
   6.3 สามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาและการควบคุมโรคในระดับภูมิภาค 
  7. การจัดตั้งส านักงาน ACCAHZ ในประเทศไทยจะมีการจัดท าบันทึกข้อตกลง ซึ่งบันทึก
ข้อตกลงดังกล่าวเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และเป็นการลงนาม
ระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศตามมาตรา 2 ข้อ (a) ของอนุสัญญากรุงเวียนนาว่าด้วยกฎหมาย
สนธิสัญญาระหว่างรัฐกับองค์การระหว่างประเทศ และเป็นเรื่องที่เก่ียวกับองค์การระหว่างประเทศท่ีมีผลผูกพัน
รัฐบาลไทย จึงต้องเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ  
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

วาระท่ี 24 เรื่อง  การลงนามใน Financial Agreement (FA)  on ASEAN Pesticide   
Residue Data Generation Project for Establishment of Codex MRLs 
  สาระส าคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบต่อร่างความตกลงด้านการสนับสนุนงบประมาณโครงการ Financing Agreement 
ส าหรับโครงการ ASEAN Pesticide  Residue Data Generation Project for Establishment of Codex 
MRLs 
  2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในความตกลง FA ดังกล่าว 
 
 
 
 
 

/3. มอบหมาย... 
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  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งส านักเลขาธิการอาเซียนผ่านคณะผู้แทนถาวร
ไทยประจ าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา ว่า รัฐบาลไทยเห็นชอบร่างความตกลง FA  และให้เลขาธิการอาเซียนหรือ
ผู้แทนลงนามในร่างความตกลง FA ดังกล่าว 
  สาระส าคัญของบันทึกความเข้าใจ ฯ สรุปได้ดังนี้  

1. วัตถุประสงค์ของบันทึกข้อตกลง FA นี้ เพ่ือก าหนดระเบียบการและเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง 
กับการด าเนินการของโครงการอาเซียน STDF/PG/337 เรื่อง การรวบรวมข้อมูลสารพิษตกค้าง เสริมสร้าง
สมรรถนะระดับภูมิภาคในการส่งออกตามเงื่อนไขด้านสารก าจัดศัตรูพืชตามมาตรฐานระหว่างประเทศ โครงการ
ดังกล่าวจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก STDF  ทั้งนี้ ทั้งสองภาคียินยอมว่า ความตกลง FA  นี้ จะมีผล
บังคับใช้เฉพาะเกี่ยวกับการด าเนินการโครงการและจะมิได้หมายถึงการสร้างความสัมพันธ์ในด้านการจ้าง
ระหว่างทั้งสองภาคีหรือระหว่างบุคลากรหรือผู้เข้าร่วมโครงการของทั้งสองภาคีแต่อย่างใด  

2. ความตกลง FA จะมีผลบังคับใช้และมีผลการใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่  
27 กุมภาพันธ์ 2558   

3. อาเซียนจะด าเนินการความตกลง FA นี้ ตามมาตรฐานมืออาชีพอย่างสูงสุด   
4. ความตกลง FA นี้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งก็ตาม  จะไม่ได้หมายถึงการมอบอ านาจอาเซียนให้  

เป็นตัวแทนขององค์กรการค้าโลกหรือในทางกลับกัน และไม่มีการด าเนินการที่จะโน้มน้าวเจตนาดังกล่าว  
5. อาเซียนจะด าเนินการโครงการโดยให้ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับ United States  

Department of Agriculture (USDA)  ซึ่งได้รับมอบหมายให้การสนับสนุนความช่วยเหลือในรูปแบบที่มิใช่เป็น
เงินงบประมาณ หรือ in-kind ส าหรับการประสานงานโดยทั่วไปของโครงการ 

6. อาเซียนยินยอมให้เลขาธิการ Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues  
(JMPR) พ านักอยู่ที่ FAO  เพ่ือให้ค าปรึกษาและให้การสนับสนุนทางวิชาการให้โครงการฯ  

7. ความตกลง FA  ประกอบด้วย 18 มาตรา ได้แก่ การจ้างงาน การรายงาน การจัดการ   
การคลัง การจ่ายและการโอนเงินงบประมาณ การประเมินผล การเป็นเจ้าของวัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ 
ลิขสิทธิ์ทางปัญญาและทางทรัพย์สินอุตสาหกรรม การใช้ การกระจาย  และการจัดพิมพ์ของข้อมูลข่าวสาร    
ข้อขัดแย้งผลประโยชน์หรือความลับ  ความรับผิดชอบ การสิ้นสุด  การปรับปรุงแก้ไข การตัดสินโดย
อนุญาโตตุลาการ เอกสิทธิ์และภูมิคุ้มกัน และการติดต่อประสานงานเป็นทางการ  
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

วาระท่ี 25 เรื่อง รายงานผลการด าเนินการโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต  
2554/55 และพิจารณาปริมาณและวงเงินโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 
  สาระส าคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ ดังนี้  
  1. รับทราบผลการด าเนินงานโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 และ 
นาปรัง ปี 2555 
   2. อนุมัติวงเงินและปริมาณการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56  
  โดยให้คงปริมาณและวงเงินโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ตามมติ กขช. 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555 ที่อนุมัติวงเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจ าน าข้าวเปลือก จ านวน 26 ล้านตัน  
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(นาปี 15 ล้านตัน นาปรัง 11 ล้านตัน) เป็นจ านวนเงิน 405,000 ล้านบาท แยกเป็น นาปี จ านวน 240,000 ล้าน
บาท นาปรัง จ านวน 165,000 ล้านบาท โดยขอให้รัฐบาลโดย กค. พิจารณาจัดหาเงินทุนให้แก่ ธ.ก.ส. และ
รัฐบาลรับภาระช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยจากการกู้เงินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจริง รวมทั้งผลขาดทุนที่
เกิดข้ึนจากโครงการทั้งหมดเพ่ือใช้ในการรับจ าน า และในระหว่างการจัดหาเงินทุนดังกล่าว กรณีมีความจ าเป็น
ให้ใช้เงินทุน ธ.ก.ส. เพ่ือจ่ายเงินกู้ไปก่อน หาก ธ.ก.ส. มีเงินทุนเพียงพอ ทั้งนี้ ต้องตกลงกับ ธ.ก.ส. เป็นคราว ๆ 
โดยคิดอัตราชดเชยต้นทุนเงินในอัตรา FDR + 1.3 และวงเงินจ่ายขาดการด าเนินการรับจ าน าข้าวเปลือกรวม
ทั้งสิ้น 11,771.25 ล้านบาท แยกเป็น ค่าดอกเบี้ยสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จ านวน 7,492.50 ล้านบาท  
(นาปี 4,440 ล้านบาท นาปรัง 3,052.50 ล้านบาท) ค่าบริหารสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จ านวน 4,218.75 ล้านบาท 
(นาปี 2,500 ล้านบาท นาปรัง 1,718.75 ล้านบาท) และค่าใช้จ่าย ในการระบายข้าวเปลือกหลุดจ าน ายุ้งฉาง 
จ านวน 60 ล้านบาท  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
วาระท่ี 26 เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555  

ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
  สาระส าคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ 
  1. ให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช้เงินกู้โครงการรับจ าน า
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 วงเงิน 105,910 ล้านบาทเดิมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายโครงการรับจ าน า
ข้าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 2555 เพ่ิมเติมจากเดิมวงเงิน 120,000 ล้านบาท จ านวน 8 ล้านตัน เป็นวงเงิน 
161,000 ล้านบาท จ านวน 11.11 ล้านตัน 
  2. ให้ ธ.ก.ส. กู้เงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปรัง  
ปีการผลิต 2555 เพ่ิมเติมจากเดิมวงเงิน 120,000 ล้านบาท จ านวน 8 ล้านตัน เป็นวงเงิน 161,000 ล้านบาท 
จ านวน 11.11 ล้านตัน จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้ ธ.ก.ส. กู้เงินเพื่อบริหาร
จัดการหนี้เงินกู้ด้วยการ Refinance หรือ Roll over หรือ Prepayment โดย กค. ค้ าประกันต้นเงินกู้และ
ดอกเบี้ย รัฐบาลรับภาระช าระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยจาการกู้เงิน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจริงจากการ
ด าเนินโครงการทั้งหมด 
  3. ให้ กค. เป็นผู้พิจารณาการกู้เงิน วิธีการกู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ของการกู้เงิน
และการค้ าประกันเงินกู้ของ ธ.ก.ส. ที่เกิดจากการกู้เงินและการบริหารจัดการหนี้ของ ธ.ก.ส. โดย กค. ค้ าประกัน
เงินกู้ในแต่ละครั้งตามโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 วงเงินกู้ไม่เกิน 161,000 ล้านบาท ได้ตาม
ความเหมาะสมและจ าเป็น รวมทั้งการบริหารจัดการหนี้ร่วมกับ ธ.ก.ส. ด้วยการ Refinance หรือ Roll over 
หรือ Prepayment โดย กค. ค้ าประกันจนกว่าจะมีการช าระคืนเงินกู้เสร็จสิ้น รัฐบาลรับภาระช าระคืนต้นเงิน
และดอกเบี้ยจากการกู้เงินและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนจริง รวมทั้งผลขาดทุนที่เกิดข้ึนจากโครงการทั้งหมด  
  4. การชดเชยต้นทุนเงินให้ ธ.ก.ส. ในส่วนที่ ธ.ก.ส. ส ารองจ่ายให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี 
ที่ได้อนุมัติไว้เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 และ 22 กุมภาพันธ์ 2555 (ข้อ 2) ส าหรับโครงการรับจ าน า
ข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555  
  5. ให้ ธ.ก.ส. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามท่ีคณะรัฐมนตรี 

 
 
 

/ได้ม.ี.. 
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ได้มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ส าหรับโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 เกี่ยวกับการแยก
บัญชีด าเนินงาน การน าส่งเงินที่ได้จากการช าระค่าสินค้า การดูแลสินค้า (Stock) การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ปิดบัญชี การก ากับ ติดตาม ควบคุม รวมทั้งการรายงานความก้าวหน้า  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

แต่งตั้ง 
วาระท่ี 27 เรื่อง แต่งตั้ง 
ข้อที่ 12 การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

  สาระส าคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส านักงานปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ รวม 6 ราย ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
  1. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข รองผู้อ านวยการ (นักบริหารต้น) ส านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ว่าราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง)  
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  2. นายอนันต์ ลิลา รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  3. นายเลอศกัดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมชลประทาน ให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  4. นายชาญพิทยา ฉิมพาลี รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมการข้าว ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  5. นายนิรันดร เอ้ืองตระกูลสุข รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมปศุสัตว์ ให้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  6. นางนารีณัฐ รุณภัย รองเลขาธิการ (นักบริหารต้น) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้ด ารง
ต าแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง ) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นต้นไป 
 

  ข้อที่ 14 ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
  สาระส าคัญ คือ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน  
เพ่ือเกษตรกรรม จ านวน 9 คน เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได้ครบวาระด ารงต าแหน่ง ตามท่ีกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์เสนอ ดังนี้  ผู้แทนเกษตรกร ประกอบด้วย   นายประพันธ์ เทียนวิหาร  นายปณิธาน ตั้งพิทักษ์  
นายเอกวิทย์ สายแก้วเทศ   นายตระกูล สว่างอารมณ์  นายปัญญา ถ้ าแก้ว  นายสมชาย รอดหยู่   
ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายอ านาจ ทองเบ็ญญ์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา จิตต์สงวน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2555 เป็นต้นไป 
  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

 

/ทั้งนี.้.. 
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ด้าน วาระ เรือ่ง หน่วยงานเก่ียวข้อง
เรือ่งที่

กฎหมาย 1 ร่างกฎกระทรวง (ฉบบัที.่..) พ.ศ.... ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การยกเว้นรัษฎากร (มาตรการภาษเีพื่อยกเว้นภาษเีงินได้ส าหรับเงินค่าตอนแทน

พเิศษที่เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏบิติังานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับจากหนว่ยงานของรัฐ

เศรษฐกิจ -สังคม 8 ขอใหค้ณะรัฐมนตรีสนบัสนนุใหข้้าราชการ พนกังานรัฐวิสาหกจิและ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

องค์การมหาชน รวมทั้งเจ้าหนา้ที่อื่นของรัฐเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนยีบตัร

ไทยกบัประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน โดยไมถ่ือเปน็วันลา และเบกิค่าใช้จ่าย

จากต้นสังกดัได้

12 การบริหารโครงการลงทนุภายใต้พระราชก าหนดในอ านาจกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กู้เงินเพื่อฟื้นฟแูละเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552 และเงินกู้เพื่อ

ฟื้นฟเูศรษฐกจิและพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)

ภายใต้แผนปฏบิติัการไทยเข้มแข็ง 2555

14 ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและอทุกภยั (กบอ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คร้ังที่ 10/2555

ตา่งประเทศ 17 ขอความเหน็ชอบ (ร่าง) แผนแมบ่ทโครงการ "รักษน์้ าเพื่อพระแมข่องแผ่นดิน" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2559)

19 ขออนมุติัลงนามในบนัทกึความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชาชาติแหง่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และองค์การอาหารและเกษตรแหง่

สหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมอืด้านการเกษตรและปา่ไม้

21 การเสนอใหม้กีารจัดต้ังส านกังานศูนย์ประสานงานอาเซียนทางด้านโรงระบาดสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และโรคติดต่อจากสัตว์สู่คน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health

and Zoonoses : ACCAHZ) ในประเทศไทย

24 การลงนามใน FINANCIAL Agreement (FA) on ASEAN Pesticide Residue กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Data Generation Project for Establishment of Codex MRLs

25 รายงานผลการด าเนนิการโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปกีารผลิต 2554/55 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และพจิารณาปริมาณและวงเงินโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปกีารผลิต 2555/56

26 การกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปรัง ป ี2555 ของธนาคาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

แตง่ตั้ง 27 ข้อที่ 12 การแต่งต้ังข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กษ.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ข้อที่ 14 ขออนมุติัแต่งต้ังกรรมการอื่นในคณะกรรมการการปฏรูิปที่ดินเพื่อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรกรรม

หมายเหตุ การขับเคล่ือนการพฒันางาน : มติิงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เก่ียวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2555



รายละเอียด 
 
วันที่ 2 ตุลาคม 2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ  ห๎องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ท าเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์  โฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  พร๎อมด๎วย  น ายอนุสรณ์  
เอ่ียมสะอาด  นายภักดีหาญส์ หิมะทองค า และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  
ได๎แถลงขําวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระส าคัญได๎ดังนี้ 

 
กฎหมาย 

  1.  เรื่อง  รํางกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วย 
    การยกเว๎นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือยกเว๎นภาษีเงินได๎ส าหรับเงินคําตอบแทน
    พิเศษที่เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับจากหนํวยงานของรัฐ) 
  2.  เรื่อง  รํางกฎกระทรวงลดอัตราคําธรรมเนียมส าหรับห๎างหุ๎นสํวนและบริษัทจ ากัดในพ้ืนที่
    เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ. ….  
  3.  เรื่อง  รํางพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดท าการของศาล 
    อุทธรณ์ภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  รํางพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  รํางกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี กรมพัฒนา 
    พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  รํางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 

เศรษฐกิจ – สังคม 
  7.  เรื่อง   ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณและขออนุมัติคําใช๎จํายส านักบริหาร 
    จัดการทรัพยากรน้ าอยํางยั่งยืนและระบบแก๎ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย  
  8.  เรื่อง   ขอให๎คณะรัฐมนตรีมีมติสนับสนุนให๎ข๎าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์การ
    มหาชน รวมทั้งเจ๎าหน๎าที่อ่ืนของรัฐเข๎าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับ
    ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไมํถือเป็นวันลา และเบิกคําใช๎จํายจากต๎นสังกัดได๎ 
  9.  เรื่อง  มาตรการภาษีและคําธรรมเนียมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย (กรณี 
    สนับสนุนการลงทุนในตราสารการเงินที่ออกเพ่ือระดมทุนตามหลักศาสนาอิสลาม ) 
   10.  เรื่อง  ผลการส ารวจครัวเรือนที่ประสบภัยในพื้นท่ีน้ าทํวมชํวงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

    พ.ศ. 2554 
  11.  เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระคําครองชีพของประชาชนด๎านการ  
    เดินทาง (ระยะที่ 11 ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556) 
  12.  เรื่อง  การบริหารโครงการลงทุนภายใต๎พระราชก าหนดในอ านาจกระทรวงการคลังกู๎เงิน
    เพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร๎างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และเงินก๎ูเพ่ือฟ้ืนฟู
    เศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL)  
    ภายใต๎แผนปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง 2555 
  13.  เรื่อง  การพิจาณาบ าเหน็จความชอบประจ าปี 2555 (กรณีพิเศษ) ให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ 
    ผู๎ปฏิบัติงานด๎านยาเสพติด 
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  14.  เรื่อง  ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย (กบอ.)  
    ครั้งที่ 10/2555 
  15.  เรื่อง  การปูองกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนําสายพันธุ์ใหมํ 2012  
 

ต่างประเทศ 
  16.  เรื่อง  การขอความเห็นตํอรํางความตกลงวําด๎วยความรํวมมือด๎านการปูองกันประเทศ 
    ระหวํางกระทรวงกลาโหมไทยและกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสังคมนิยม 
    เวียดนาม (Agreement on Defence Cooperation between the Ministry 
    of Defence of the Kingdom of Thailand and the Ministry of National 
    Defence of the Socialist Republic of Vietnam)  
  17.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบ (รําง) แผนแมํบทโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแมํของแผํนดิน” 
    ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2559)  
  18.  เรื่อง  แผนการหารือระหวํางกระทรวงการตํางประเทศแหํงราชอาณาจักรไทยกับ 
    กระทรวงการตํางประเทศสหพันธรัฐรัสเซีย 
  19.   เรื่อง   ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข๎าใจระหวํางรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคม  
    ประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎และองค์การอาหารและเกษตรแหํง  
    สหประชาชาติวําด๎วยการสํงเสริมความรํวมมือด๎านการเกษตรและปุาไม๎ 
  20.  เรื่อง  การลงนามความตกลงจัดตั้งศูนย์ประสานความรํวมมืออนุภูมิภาค IMT-GT  
  21.  เรื่อง  การเสนอให๎มีการจัดตั้งส านักงานศูนย์ประสานงานอาเซียนทางด๎านโรคระบาด  
    สัตว์และโรคติดตํอจากสัตว์สูํคน (ASEAN Coordinating Centre for Animal  
    Health and Zoonoses : ACCAHZ) ในประเทศไทย 
  22.  เรื่อง  รํางข๎อมติกรุงเทพฯ วําด๎วยความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมอาเซียน  
  23.  เรื่อง  การให๎สัตยาบันในข๎อตกลงวําด๎วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียนวําด๎วยความหลากหลาย
    ทางชีวภาพ  
  24.  เรื่อง   การลงนามใน Financial Agreement (FA)  on ASEAN Pesticide  Residue 
    Data Generation Project for Establishment of Codex MRLs 
  25.  เรื่อง  รายงานผลการด าเนินการโครงการรับจ าน าข๎าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 
    และพิจารณาปริมาณและวงเงินโครงการรับจ าน าข๎าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 
  26.  เรื่อง  การก๎ูเงินเพ่ือใช๎ในโครงการรับจ าน าข๎าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ของธนาคารเพ่ือ
    การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

แต่งตั้ง 
 
  27.  เรื่อง   แตํงตั้ง 
 1.  การขออนุมัติเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจ า 
  ประเทศไทยอีกครั้งภายหลังจากท่ีเคยปิดเป็นการชั่วคราว 
 2.  การแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
  (กระทรวงการคลัง)  
 3.  ขออนุมัติแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือนสามัญให๎ด ารงต าแหนํงประเภทวิชาการ
  ระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
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4. ขออนุมัติรับโอนข๎าราชการตุลาการมาเป็นข๎าราชการพลเรือนสามัญ และ
 แตํงตั้งข๎าราชการประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) 

5. รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสนอขอแตํงตั้งเอกอัครราชทูตประจ าประเทศ
 ไทย 

6. รัฐบาลสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนเสนอขอแตํงตั้งเอกอัครราชทูตประจ า
 ประเทศไทย 

 7.  การแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือนสามัญให๎ด ารงต าแหนํงประเภทวิชาการระดับ
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
 8.  การแตํงตั้งข๎าราชการให๎ด ารงต าแหนํงประเภทบริหารระดับสูง ต าแหนํงรอง
  ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดส านัก 
  นายกรัฐมนตรี 
 9.  แตํงตั้งข๎าราชการให๎ด ารงต าแหนํงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการ
  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์) 
 10.  การแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือนสามัญให๎ด ารงต าแหนํงประเภทบริหาร 
  ระดับสูง (กระทรวงอุตสาหกรรม) 
 11.  การแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือนสามัญให๎ด ารงต าแหนํงประเภทบริหาร 
  ระดบัสูง 
 12.  การแตํงตั้งข๎าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและ 
  สหกรณ)์ 
 13.  แตํงตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง  
 14.  ขออนุมัติแตํงตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อ  
  เกษตรกรรม 
 15.  การแตํงตั้งข๎าราชการการเมือง (ต าแหนํงที่ปรึกษารัฐมนตรีชํวยวําการ 
  กระทรวงพาณิชย์)  
 16.  การแตํงตั้งประธานรํวมฝุายไทยในองค์กรรํวมไทย  - มาเลเซีย  
 17.  การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ (คณะกรรมการบูรณาการการ
  บริหารจัดการที่ดินเชิงระบบและคณะกรรมการก าหนดเปูาหมายและ 
  นโยบายก าลังคนภาครัฐ)  
 18.  การแตํงตั้งข๎าราชการให๎ด ารงต าแหนํง รองผู๎อ านวยการส านักขําวกรอง 
  แหํงชาติ (นักบริหารสูง) 
 19.  การแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือนสามัญให๎ด ารงต าแหนํงประเภทบริหาร 
  ระดับสูง (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) 
 20.  การแตํงตั้งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง) (ส านักนายกรัฐมนตรี) 
 21.  การแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือนสามัญให๎ด ารงต าแหนํงประเภทบริหาร 
  ระดับสูง (กระทรวงแรงงาน) 
 22.  แตํงตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการของการทําเรือแหํงประเทศไทย  
 23.  แตํงตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์  (กระทรวง
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 
 24.  แตํงตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ (กระทรวง 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 
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 25.  การแตํงตั้งกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
 26.  การมอบหมายและมอบอ านาจให๎รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ า  
  ส านักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม 
 27.  การแตํงตั้งข๎าราชการให๎ด ารงต าแหนํงประเภทบริหารระดับสูง   
  กระทรวงมหาดไทย 

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

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 
ส าหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 
ส านักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  

รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจ าจังหวัด 
ส านักโฆษก   ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
(มาตรการภาษีเพื่อยกเว้นภาษีเงินได้ส าหรับเงินค่าตอบแทนพิเศษท่ีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางกฎกระทรวง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ออกตามความในประมวล
รัษฎากร วําด๎วยการยกเว๎นรัษฎากร (มาตรการภาษีเพ่ือยกเว๎นภาษีเงินได๎ส าหรับเงินคําตอบแทนพิเศษที่เจ๎าหน๎าที่
ผู๎ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ได๎รับจากหนํวยงานของรัฐ) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให๎สํง
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎วด าเนินการตํอไปได๎  
  ข้อเท็จจริง 
  กค. เสนอให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณาวํา 
  1. ได๎หารือรํวมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพ่ือพิจารณาประเด็นการยกเว๎นภาษีเงินได๎ให๎แกํครู 
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบัติหน๎าที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 14 กันยายน 2553) 
ซึ่งที่ประชุมได๎มีมติเห็นควรยกเว๎นภาษีเงินได๎ที่เป็นคําตอบแทนพิเศษส าหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดน
ภาคใต๎ ซึ่งรัฐเป็นผู๎จํายตามระเบียบที่ก าหนดโดยให๎กับผู๎ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ดังกลําวทุกอาชีพไมํเฉพาะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให๎สิทธิประโยชน์แกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานซึ่งได๎รับค าสั่งจากทางราชการให๎
ปฏิบัติงานในหน๎าที่ประจ าในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ เพื่อแก๎ไขปัญหาความไมํสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ตามมติ
คณะรัฐมนตรี (วันที่ 10 กรกฎาคม 2550) โดยให๎ได๎รับเงินคําตอบแทนพิเศษตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วย
บ าเหน็จความชอบส าหรับเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ พ.ศ. 2550 ซึ่งเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานที่จะมี
สิทธิได๎รับเงินคําตอบแทนพิเศษตามระเบียบดังกลําว ได๎แกํ ข๎าราชการ พนักงานและลูกจ๎างของหนํวยงานของรัฐ 
ก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน แพทย์ประจ าต าบล สารวัตรก านัน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน และ
อาสาสมัครทหารพราน ซึ่งได๎รับค าสั่งจากทางราชการให๎ปฏิบัติงานในหน๎าที่ประจ าในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ส าหรับ
หลักเกณฑ์และวิธีการจํายเงินคําตอบแทนพิเศษนั้นเป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีก าหนด ตามข๎อ 11 ของระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี วําด๎วยความบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ พ.ศ. 2550 

 2. เพ่ือเป็นการสร๎างขวัญ ก าลังใจ และแรงจูงใจให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติดังกลําวซึ่งต๎องปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่เสี่ยงภัยในภาวะไมํปกติ สมควรยกเว๎นภาษีเงินได๎บุคคลธรรมดาส าหรับเงินคําตอบแทนพิเศษที่เจ๎าหน๎าที่
ผู๎ปฏิบัติงานดังกลําวได๎รับ 
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 

 1. ก าหนดให๎เงินคําตอบแทนพิเศษที่ผู๎มีเงินได๎ได๎รับจากหนํวยงานของรัฐ เนื่องจากเป็นเจ๎าหน๎าที่
ผู๎ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวําด๎วยบ าเหน็จความชอบส าหรับเจ๎าหน๎าที่
ผู๎ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ พ.ศ. 2550 เป็นเงินได๎พึงประเมินที่ได๎รับยกเว๎นไมํต๎องรวมค านวณเพ่ือเสียภาษี
เงินได๎ 

 2. ก าหนดให๎ใช๎บังคับส าหรับเงินได๎พึงประเมินที่ได๎รับตั้งแตํ 1 มกราคม 2555 เป็นต๎นไป 
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงลดอัตราค่าธรรมเนียมส าหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจ ากัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ
เฉพาะกิจ พ.ศ. ….  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางกฎกระทรวงลดอัตราคําธรรมเนียมส าหรับห๎างหุ๎นสํวนและ
บริษัทจ ากัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ .ศ. …. ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอและให๎สํงส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล๎วด าเนินการตํอไปได๎ 
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  ข้อเท็จจริง 
  พณ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวํา เพ่ือให๎เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 20 มีนาคม 2555 
ประกอบกับได๎พิจารณแล๎วเห็นวํา การลดอัตราคําธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนา
เอกสารพร๎อมค ารับรอง และคําธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับห๎างหุ๎นสํวนและบริษัทจ ากัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ เป็น
หนึ่งในมาตรการที่จะมีสํวนชํวยสํงเสริมการลงทุนและกระตุ๎นเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ดังกลําว อีกทั้งการก าหนดสัดสํวน
การลดหยํอนไว๎ที่กึ่งหนึ่งเชํนเดิมตามกฎกระทรวงที่ใช๎บังคับอยูํในปัจจุบันและการก าหนดระยะเวลาที่ขยายไว๎ที่ 5 ปีก็
เป็นการเหมาะสมและสอดคล๎องกับมาตรการทางด๎านอื่น ๆ ที่ใช๎รํวมกัน จึงเห็นควรขยายระยะเวลาการใช๎มาตรการ
ดังกลําวออกไปโดยการแก๎ไขปรับปรุงกฎกระทรวงที่ใช๎บังคับอยูํในปัจจุบัน  
  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กฎกระทรวงนี้ให๎ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต๎นไป (รํางข๎อ 1) 
  2. ขยายระยะเวลาการลดอัตราคําธรรมเนียมการจดทะเบียน การขอตรวจเอกสาร การขอส าเนา
เอกสารพร๎อมค ารับรอง และคําธรรมเนียมอ่ืนที่เกี่ยวกับห๎างหุ๎นสํวนและบริษัทจ ากัดในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจลง
กึ่งหนึ่งตํอไปอีก 5 ปี คือ ตั้งแตํวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 (รํางข๎อ 2) 
 
 
3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดท าการของศาลอุทธรณ์ภาค (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดท า
การของศาลอุทธรณ์ภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามท่ีส านักงานศาลยุติธรรม (ศย.) เสนอ และสํงให๎ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล๎วด าเนินการตํอไปได๎  
  สํวนคําใช๎จํายในการด าเนินการย๎ายที่ตั้งศาลอุทธรณ์ภาค 3 จากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัด
นครราชสีมา ศาลอุทธรณ์ภาค 4 จากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดขอนแกํน และศาลอุทธรณ์ภาค 6 จาก
กรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดนครสวรรค์นั้น ให๎ด าเนินการในท านองเดียวกันกับการย๎ายศาลอุทธรณ์ภาค 8 ตาม
ความเห็นของส านักงบประมาณ 
  ข้อเท็จจริง 
   ศย. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวํา 
  1. พระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดท าการของศาลอุทธรณ์ภาค พ .ศ. 
2532 ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน ที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดท าการของศาลอุทธรณ์ภาค 
(ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2554 ก าหนดให๎ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลอุทธรณ์ภาค 4 และศาลอุทธรณ์ภาค 6 มีที่ตัง้อยูํ ณ 
กรุงเทพมหานคร 
  2. เพ่ือกระจายที่ตั้งของศาลอุทธรณ์ภาคไปยังสํวนภูมิภาค อันจะเป็นการอ านวยความสะดวกและ
ความยุติธรรมให๎แกํประชาชนในสํวนภูมิภาคได๎อยํางทั่วถึง สมควรย๎ายที่ตั้งของศาลอุทธรณ์ภาค 3 จาก
กรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดนครราชสีมา ศาลอุทธรณ์ภาค 4 จากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดขอนแกํน และศาล
อุทธรณ์ภาค 6 จากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดนครสวรรค์ ตามตารางเปรียบเทียบดังนี้ 
 

พระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน ที่ตั้ง เขตศาล 
และวันเปิดท าการของศาลอุทธรณ์ภาค 

(ฉบับท่ี 9) พ.ศ. 2554 

ร่างพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวน ที่ตั้ง เขตศาล 
และวันเปิดท าการของศาลอุทธรณ์ภาค 

(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
ศาลอุทธรณ์ภาค 3 
ศาลอุทธรณ์ภาค 4      ตั้งอยูํ ณ กรุงเทพมหานคร 
ศาลอุทธรณ์ภาค 6 

ศาลอุทธรณ์ภาค 3  ย๎ายไปอยูํจังหวัดนครราชสีมา 
ศาลอุทธรณ์ภาค 4  ย๎ายไปอยูํจังหวัดขอนแกํน 
ศาลอุทธรณ์ภาค 6  ย๎ายไปอยูํจังหวัดนครสวรรค์ 
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และโดยที่มาตรา 3 แหํงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอุทธรณ์ภาค พ.ศ. 2532 บัญญัติให๎จัดตั้งศาลอุทธรณ์ภาคข้ึน สํวน
จ านวนและที่ตั้งจะอยูํ ณ ที่ใด มีเขตศาลเพียงไร และจะเปิดท าการเมื่อใด ให๎เป็นไปตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา 
ซึ่งคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมได๎มีมติในการประชุมครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เห็นชอบให๎
เสนอรํางพระราชกฤษฎีกาก าหนดจ านวนที่ตั้ง เขตศาล และวันเปิดท าการของศาลอุทธรณ์ภาค (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
ตํอคณะรัฐมนตรีตํอไป 
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ก าหนดให๎พระราชกฤษฎีกานี้ใช๎บังคับตั้งแตํวันที่ 1 เมษายน 2556 เป็นต๎นไป (รํางมาตรา 2) 
  2. ก าหนดให๎ย๎ายที่ตั้งศาลอุทธรณ์ภาค 3 จากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดนครราชสีมา ศาล
อุทธรณ์ภาค 4 จากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดขอนแกํน และศาลอุทธรณ์ภาค 6 จากกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัด
นครสวรรค์ (รํางมาตรา 3) 
 
4. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรํางพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ (ฉบับที.่.) พ.ศ. .... ที่
ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล๎ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให๎ด าเนินการตํอไปได๎ โดยให๎
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) รับข๎อสังเกตของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไปพิจารณาด าเนินการด๎วย  
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ก าหนดให๎ “คณะกรรมการ” หมายความวํา คณะกรรมการซึ่งได๎รับแตํงตั้งและก าหนด
องค์ประกอบและอ านาจหน๎าที่ไว๎โดยบทบัญญัติแหํงกฎหมาย ประกาศพระบรมราชโองการหรือระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหารราชการแผํนดินหรือโดยประธานรัฐสภา ประธานสภา
ผู๎แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน๎ารัฐบาล หรือรัฐมนตรีเจ๎าสังกัดซึ่งได๎รับ
อนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (รํางมาตรา 3 แก๎ไขเพ่ิมเติมมาตรา 5) 
  2. ก าหนดให๎กรรมการได๎รับเบี้ยประชุมรายเดือน ส าหรับกรรมการในคณะกรรมการซึ่งได๎รับแตํงตั้ง
และก าหนดองค์ประกอบและอ านาจหน๎าที่ไว๎โดยบทบัญญัติแหํงกฎหมาย ประกาศพระบรมราชโองการ หรือระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีซึ่งออกตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบบริหารราชการแผํนดิน ซึ่งมีภาระหน๎าที่และความรับผิดชอบ
สูง ปฏิบัติงานในด๎านการก าหนดนโยบายอันมีผลกระทบตํอการบริหาร เศรษฐกิจ หรือสังคมในภาพรวมของประเทศ 
ทั้งนี้ ตามรายชื่อคณะกรรมการและอัตราเบี้ยประชุมที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (รํางมาตรา 5 แก๎ไขเพ่ิมเติม                     
มาตรา 6 (1)) 
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการรํางกฎกระทรวงก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี 
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให๎สํงคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล๎วด าเนินการตํอไปได๎ 
  ข้อเท็จจริง 
  กระทรวงการคลัง เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวํา ด๎วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน ได๎ขอความรํวมมือกรมธนารักษ์ กค. จัดท าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงานในวันที่ 7 มกราคม 2556 เพ่ือเป็นที่ระลึกถึงประวัติศาสตร์การพัฒนาพลังงานของประเทศ ทั้งนี้ กค . 
ได๎ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตจัดท าเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกดังกลําวตามแบบท่ีทูลเกล๎าฯ ถวาย และได๎
พระราชทานพระบรมราชานุญาตแล๎ว 
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  สาระส าคัญของร่างกฎกระทรวง 
  ก าหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 60 ปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ชนิด ราคา โลหะ อรัตราเนื้อโลหะ น้ าหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอ่ืน ๆ ของเหรียญ
กษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคายี่สิบบาท ประเภทธรรมดา (จ านวนผลิตไมํเกิน 100,000 เหรียญ) 
 
6. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรํางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) 
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให๎ด าเนินการตํอไปได๎ 
  ข้อเท็จจริง 
  กค. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวํา 

 1. รัฐบาลได๎มีมาตรการปรับลดอัตราภาษีน้ ามันดีเซลที่มีปริมาณก ามะถันไมํเกินร๎อยละ 0.005 โดย
น้ าหนัก ลดลงเหลืออัตราภาษี 0.005 บาทตํอลิตรและน้ ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมัน
ผสมอยูํไมํน๎อยกวําร๎อยละ 4 ลดลงเหลืออัตราภาษี 0.005 บาทตํอลิตร โดยให๎มีผลตั้งแตํวันที่ 1 กันยายน 2555 ถึง
วันที่ 30 กันยายน 2555 

 2. เนื่องจากมาตรการของรัฐบาลในการปรับลดอัตราภาษีน้ ามันดีเซลได๎สิ้นสุดลงในวันที่ 30 
กันยายน 2555 แตํโดยที่ขณะนี้ราคาน้ ามันในตลาดโลกยังมีราคาสูงซึ่งหากมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีน้ ามันดีเซลใน
ระยะนี้จะท าให๎ประชาชนมีภาระคําใช๎จํายเพิ่มสูงมากข้ึนอีก ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร๎อนและลด
คําใช๎จํายของประชาชน จึงควรขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซลที่มีปริมาณก ามะถันไมํเกินร๎อย
ละ 0.005 โดยน้ าหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทตํอลิตร และน้ ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของ
กรดไขมันผสมอยูํไมํน๎อยกวําร๎อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทตํอลิตรออกไปอีก 1 เดือน คือตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 
2555 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 จึงได๎เสนอรํางประกาศดังกลําวมาเพ่ือด าเนินการ 

 สาระส าคัญของร่างประกาศ 
 ก าหนดให๎ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ ามันดีเซลที่มีปริมาณก ามะถันไมํเกินร๎อยละ 

0.005 โดยมีน้ าหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทตํอลิตรและน้ ามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมันผสมอยูํไมํน๎อยกวําร๎อยละ 4   ในอัตราภาษี 0.005 บาทตํอลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 
2555 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 
 

เศรษฐกิจ – สังคม 
7. เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณและขออนุมัติค่าใช้จ่ายส านักบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่าง
ยั่งยืนและระบบแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามความเห็นของส านักงบประมาณ (สงป.) ที่ให๎ส านักงาน
ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินการกระบวนการสรรหาการด าเนินโครงการจ๎างออกแบบกํอสร๎าง
ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอยํางยั่งยืนและระบบแก๎ไขปัญหาอุทกภัยของประเทศ  ในว งเงิน 2,000,000 
บาท โดยใช๎จํายจากงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการคําใช๎จํายในการเยียวยา 
ฟ้ืนฟู และปูองกันความเสียหายจากอุทกภัยอยํางบูรณาการ (120,000,000,000 บาท) สํวนคําใช๎จํายของส านัก
นโยบายและบริหารจัดการน้ าและอุทกภัยแหํงชาติ (สบอช.) ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 ให๎
ทบทวนคําใช๎จําย จ านวน 164,940,000 บาท นั้น ขอให๎ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขอท าความตกลงกับ 
สงป. ตามข้ันตอนตํอไป ส าหรับงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จ านวน 18,263,500 บาท ให๎
ส านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ขอท าความตกลงในรายละเอียดกับ สงป . อีกครั้ง เมื่อพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกาศใช๎บังคับแล๎ว   
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8. เรื่อง  ขอให้คณะรัฐมนตรีมีมติสนับสนุนให้ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รวมทั้ง
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไม่ถือเป็นวัน
ลา และเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการสนับสนุนให๎ข๎าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 
รวมทั้งเจ๎าหน๎าที่อ่ืนของรัฐเข๎าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยไมํถือเป็นวัน
ลา และเบิกคําใช๎จํายจากต๎นสังกัดได๎ ตามท่ีสถาบันพระปกเกล๎า (พป.) เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  พป. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวํา  ได๎รํวมมือกับส านักงานเลขาธิการอาเซียน กระทรวงการ
ตํางประเทศ และกระทรวงพาณิชย์  จัดหลักสูตรประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
เป็นการเตรียมตัวเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน สร๎างความตระหนักและความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับโอกาสที่
ประเทศไทยจะได๎รับการเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน  ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการ
เข๎าสูํประชาคมเซียนอยํางรอบด๎านและเป็นระบบ โดยเฉพาะอยํางยิ่งในด๎านประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะมีผล
บังคับเต็มรูปแบบใน คศ. 2015 หรือ พ.ศ. 2558 และ พป.  ได๎ด าเนินการจัดการเรียนการสอนมาแล๎ว 1 รุํน และ
ก าลังเปิดรับสมัครในรุํนที่ 2 อยูํ ณ ขณะนี้โดยสรุปรายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตรดังนี้  
  1. วัตถุประสงค์  
   1.1 เพ่ือเป็นการเตรียมตัวเข๎าสูํประชาคมอาเซียน สร๎างความตระหนักและความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับโอกาสที่ประเทศไทยจะได๎รับจากการเข๎าสูํการเป็นประชาคมอาเซียน ตลอดจนเป็นการวิเคราะห์
ผลกระทบที่จะเกิดข้ึนจากการเข๎าสูํประชาคมอาเซียนอยํางรอบด๎านและเป็นระบบโดยเฉพาะอยํางยิ่งในด๎าน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   1.2 เพ่ือศึกษากลไก กฎระเบียบ แนวโน๎ม และทิศทางของสภาพเศรษฐกิจและข๎อมูลอัน
เป็นประโยชน์แกํการประกอบกิจการในภาคเอกชน ภาครัฐ และภาคประชาชน จากการที่ประเทศไทยเข๎าสูํประชาคม
อาเซียน 
   1.3 เพ่ือสร๎างกระบวนทัศน์ของความเป็นพลเมืองอาเซียนและการเสริมสร๎างบทบาทและ
เครือขํายการเรียนรู๎รํวมกันในการรํวมสร๎างสรรค์ประชาคมอาเซียนให๎เกิดข้ึนในกลุํมผู๎ประกอบกิจการ ภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
 
  2. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา  
   ผู๎ซึ่งมีศักยภาพอันเป็นก าลังส าคัญในการสร๎างสรรค์ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงผู๎ที่เคย
ผํานการศึกษาหลักสูตรตําง ๆ  ของ พป. ซ่ึงด ารงต าแหนงํส าคัญในปัจจุบนัท้ังในภาครัฐ และภาคเอกชน 
  3. ระบบการศึกษาอบรม  

 3.1 ภาคทฤษฎี ประกอบด๎วย 1) การบรรยายและการอภิปราย ประกอบด๎วย                     
การยกตัวอยํางกรณีศึกษา 2) ศึกษาเอกสารประกอบการบรรยายหรือเอกสารอ๎างอิง  

 3.2 การศึกษาดูงาน  มุํงให๎นักศึกษาได๎เพ่ิมพูนความรู๎ ความเข๎าใจ และประสบการณ์จาก  
การศึกษาดูงานในหนํวยงานที่มีความเก่ียวข๎องโดยตรงกับการก าหนดนโยบายมหภาคและภาคเอกชนที่มีศักยภาพใน
การแขํงขันในตลาดอาเซียน 

4. ระยะเวลาในการอบรม   ระยะเวลาการศึกษาอบรมโดยรวมประมาณ 6  เดือน โดยมี 
การศึกษาอบรมปกติทุกวันเสาร์เต็มวัน (เวลา 9.00 – 16.00 น.)  
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5. วิธีการศึกษา เป็นการบรรยายหรืออภิปรายโดยวิทยากรหลัก ทั้งในสํวนของผู๎มี 
ประสบการณ์จริงและผู๎ท างานด๎านการเจรจาระหวํางประเทศ  มาแสดงความเห็นและประสบการณ์ในประเด็นตําง ๆ 
ในประเด็นส าคัญที่ก าหนดไว๎ในแตํละครั้ง และมีการท าเอกสารกลุํม เพื่อศึกษาเจาะลึกในศักยภาพของประเทศหรือ
กลุํมประเทศที่นักศึกษาสนใจ และน าเสนอผลการศึกษาในแงํมุมตําง ๆ   

6. เงื่อนไขการจบการศึกษา 
ผู๎เข๎ารับการศึกษาท่ีจะได๎ประกาศนียบัตร ไทยกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต๎องมีคุณสมบัติ  

ดังตํอไปนี้  
 6.1 ต๎องมีเวลาศึกษาอบรมตลอดทั้งหลักสูตรไมํน๎อยกวําร๎อยละ 75 ของเวลาในห๎องเรียน 
 6.2 น าเสนอผลการศึกษาศักยภาพของกลุํมประเทศอาเซียนหรือกรณีอ่ืนตามที่คณะ 

กรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนด 
 6.3 ไมํด าเนินการใด ๆ  อันน ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล๎า  

 7. ประมาณการรายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร รายละ 89,000 บาท 
 
9. เรื่อง มาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย (กรณีสนับสนุนการลงทุนในตรา
สารการเงินที่ออกเพื่อระดมทุนตามหลักศาสนาอิสลาม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรํางพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร วําด๎วยการลด
อัตราและยกเว๎นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (กรณีสนับสนุนการลงทุนในตราสารการเงินที่ออกเพ่ือระดมทุนตาม
หลักศาสนาอิสลาม) ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล๎ว ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และ
ด าเนินการตํอไปได๎ 
  สาระส าคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  ก าหนดให๎ลดอัตราและยกเว๎นภาษีเงินได๎ ภาษีมูลคําเพ่ิม ภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์ ให๎แกํผู๎
ถือศุกูก ทรัสตี และผู๎ระดมทุน ส าหรับเงินได๎ มูลคําของฐานภาษี รายรับและการกระท าตราสารที่เกิดข้ึนหรือ
เนื่องมาจากธุรกรรมที่เกิดขึ้นตามสัญญากํอตั้งทรัสต์ที่เกี่ยวกับการออกศุกูกตามกฎหมายวําด๎วยทรัสต์เพ่ือธุรกรรมใน
ตลาดทุนและกฎหมายวําด๎วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ บางกรณี 
 
10. เรื่อง ผลการส ารวจครัวเรือนที่ประสบภัยในพื้นที่น้ าท่วมช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2554 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการส ารวจครัวเรือนที่ประสบภัยในพื้นท่ีน้ าทํวมชํวงเดือน 
กรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2554 ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ดังนี้  
 สาระส าคัญของเรื่อง  
 ส านักงานสถิติแหํงชาติรํวมกับส านักงานนโยบายสุขภาพระหวํางประเทศ (Thailand International 
Health Policy Program: IHPP) และภาคี (สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน Unicef และ 
World Health Organization)  ได๎ด าเนินการส ารวจครัวเรือนที่ ประสบภัยในพื้นท่ีน้ าทํวม ซึ่งเป็นผลกระทบจาก
มหาอุทกภัยครั้งใหญํเมื่อปลายปี 2554  โดยท าการส ารวจในพื้นที่ท่ีถูกน้ าทํวม 61 จังหวัด ชํวงเดือนกรกฎาคม –  
ธันวาคม  พ.ศ. 2554  ซึ่งมีครัวเรือนที่ถูก เลือกเป็นตัวอยํางทั้งสิ้นจ านวน 36 ,910 ราย  โดยเก็บรวบรวมข๎อมูล
ระหวํางวันที่  10 กุมภาพันธ์ –  21 มีนาคม 2555  โดยมีสาระส าคัญสรุปได๎ ดังนี้ 
 1. ประเทศไทยมีพ้ืนที่ประสบภัยน้ าทํวมใน 61 จังหวัด  โดยมีครัวเรือนที่อาศัยอยูํในพื้นท่ี
ดังกลําวรวม 5.3 ล๎านครัวเรือนหรือ 17.6 ล๎านคน  ซึ่งในจ านวนนี้มีครัวเรือน ถูกน้ าทํวม ร๎อยละ 73.7  โดยเป็นน้ า
ทํวมตัวบ๎านร๎อยละ 45.6 และทํวมบริเวณรอบๆตัวบ๎านอยํางเดียวร๎อยละ 28.1 
 2. ความรุนแรงของน้ าทํวม โดยพิจารณาจากระยะเวลาและความสูงของน้ าทํวม พบวํา น้ าทํวม
ขังในและรอบๆบริเวณบ๎านเฉลี่ย 25 – 27 วัน และน้ าทํวมสูงเฉลี่ย 87 – 88 ซม. โดยครัวเรือนที่ถูกน้ าทํวมขังนาน
กวํา 30 วัน และสูงกวํา 120 ซม.  พบในกรุงเทพมหานครและภาคกลางมากกวําภาคอ่ืน ทั้งนี้อาจเนื่องจากภาคเหนือ
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เป็นทางไหลผํานของน้ ามายังกรุงเทพมหานครและภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดปทุมธานี อยุธยา อํางทอง สิงห์บุรี 
และชัยนาท 
 3. ครัวเรือนที่อาศัยอยูํในพื้นท่ีน้ าทํวมมากกวําครึ่ ง (ร๎อยละ 57.1) มีการเตรียมตัวรับมือกับน้ า
ทํวม เชํน การยกของขึ้นท่ีสูงซึ่งท าได๎งํายและมีคําใช๎จํายน๎อย (ร๎อยละ 48.8)  ส าหรับการกั้นถุงทรายการส ารองของ
กินของใช๎  และการปูองกันพาหนะเสียหาย มีประมาณร๎อยละ 17 – 30  โดยมีข๎อสังเกตวํา ครัวเรือนที่มีการย๎าย
สวิทซ/์ปลั๊กไฟขึ้นที่สูงมีน๎อยมากเพียงร๎อยละ 5.5  และมีการเตรียมการด๎านการเจ็บปุวยประมาณร๎อยละ 16 เชํน การ
เตรียมยาสามัญ อุปกรณ์การปฐมพยาบาล และยารักษาโรคประจ าตัว  จากการส ารวจ พบวํา  รายได๎เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ส าคัญในการเตรียมตัว  โดยครัวเรือนที่มีรายได๎สูงจะมีการเต รียมตัวมากกวํา  โดยครัวเรือน มีคําใช๎จํายในการเตรียม
ตัวเฉลี่ยในชํวงกํอนน้ าทํวม 5,904 บาท และชํวงน้ าทํวม 8,419 บาท 
 4. ในชํวงน้ าทํวม เมื่อพิจารณาถึงความพร๎อมในการเอาชีวิตรอด ซึ่งจ าเป็นต๎องมีทักษะ พ้ืนฐาน
บางอยําง เชํน การวํายน้ า พบวํา ประชาชนที่อาศัยอยูํในพื้น ที่น้ าทํวมร๎อยละ 51.1 วํายน้ าไมํเป็น  มีเพียงร๎อยละ 
18.6 ที่วํายน้ าได๎ตามมาตรฐานสากล (วํายน้ าขึ้นตลิ่งฝั่งตรงข๎ามที่มีระยะทาง 25 เมตรได๎ ในขณะสวมใสํเสื้อผ๎า
ตามปกติ)  สํวนผู๎ที่วํายน้ าได๎น๎อยกวํา 25 เมตร มีร๎อยละ 26.4 (ระยะทางเฉลี่ย 8.49 เมตร) และมีเพียงร๎อยละ 3.7 ที่
ชํวยเหลือตัวเองได๎แคํเพียงลอยคอ /พยุงตัวในน้ าได๎ (เวลาเฉลี่ยนาน 10 นาที)  ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรให๎ความส าคัญในการ
เตรียมความพร๎อม เชํน การจัดหลักสูตรวํายน้ าในโรงเรียนเพ่ือลดความสูญเสีย เพราะมีข๎อสังเกตวําเด็กอายุน๎อยกวํา 
15 ปีวํายน้ าได๎น๎อยมาก 
 5. ครัวเรือนที่อาศัยอยูํในพื้นท่ีน้ าทํวมร๎อยละ 72.7 ได๎รับการแจ๎งข๎อมูลขําวสาร เฝูาระวังกํอนที่
น้ าจะทํวม  และในชํวงน้ าทํวมมีผู๎ที่อาศัยอยูํในพื้นท่ีน้ าทํวมอพยพออกไปอยูํท่ีอ่ืนร๎อยละ 18.0  ซึ่งสํวนใหญํเป็นการอพยพ
ทั้งครัวเรือน (ร๎อยละ 15.2)  โดยอพยพออกไปเฉลี่ยนานกวาํ 1 เดือน (39 วัน)  ส าหรับผู๎ที่ไมํอพยพให๎เหตุผลวํายังอาศัย
อยูํได๎  เป็นหํวงบ๎าน /ทรัพย์สิน  คิดวําทํวมไมํนาน /ไมํทํวม  ไมํมีที่ไป /ไมํมีเงิน  และมีคนชรา /เด็ก/คนปุวย /คนพิการ 
เป็นต๎น และมีข๎อสังเกตวําการอพยพของครัวเรือนขึ้นอยูํกับประสบการณ์น้ าทํวม  คือ  ถ๎ามี ประสบการณ์มากจะมี
อัตราการอพยพน๎อยลง 
 6. สถานการณ์น้ าทํวมครั้งนี้ ท าให๎ครัวเรือนที่อาศัยอยูํในพื้นท่ีน้ าทํวมได๎รับผลกระทบด๎าน
เศรษฐกิจ และสังคม ดังนี ้
 1) การท างานแบบเต็มเวลา ของสมาชิกในครัวเรือนหลังน้ าทํวม ลดลงจากกํอนน้ าทํวมร๎อยละ 
5.8  ขณะที่การท างานแบบไมํเต็ มเวลา และการตกงานเพ่ิมข้ึน (ร๎อยละ 4.1 และ 1.7 ตามล าดับ )  ซึ่งท าให๎รายได๎
เฉลี่ยของครัวเรือนในทุกภาคลดลงจากชํวงกํอนน้ าทํวมประมาณร๎อยละ 10 
 2) ครัวเรือนมีการสูญเสียรายได๎จากการประกอบอาชีพหรือกิจการขาดทุนที่เกิดจากน้ าทํวม
เฉลี่ย 12,230 บาท และ 9,871 บาท ตามล า ดับ และพบวํา สาเหตุหลักเนื่องจากการหยุดขาย /หยุดประกอบการ 
(ร๎อยละ 65 – 76) และสินค๎าเสียหาย (ร๎อยละ 15 – 22) ตามล าดับ ครัวเรือนที่ถูกน้ าทํวมในกรุงเทพมหานครและ
ภาคกลางมีการสูญเสียโดยเฉลี่ยมากกวําภาคอ่ืนหลายเทํา 
 3) ทรัพย์สินในครัวเรือนที่ถูกน้ าทํวม เชํน ที่อยูํ อาศัย มีมูลคําความเสียหายเฉลี่ยตํอครัวเรือน 
12,574 บาท  รถยนต์/รถจักยานยนต์ 8,268 บาท  เครื่องใช๎ /สิ่งอ านวยความสะดวก 5,281 บาท  และอุปกรณ์การ
ประกอบอาชีพ 3,592 บาท โดยกรุงเทพมหานครและภาคกลาง มีมูลคําความเสียหายมากกวําภาคอ่ืน 
 4) มีผู๎ที่ได๎รับบาดเจ็บ เจ็บ ปุวย หรือเสียชีวิตจากน้ าทํวม ร๎อยละ 8.1  ซึ่งในจ านวนนี้มี
ผู๎เสียชีวิตร๎อยละ 0.3  โดยมีสาเหตุหนึ่งเนื่องจากไฟฟูาดูด/ช๏อต 
 5) ชํวงน้ าทํวม มีผู๎ไปใช๎บริการทางการแพทย์ร๎อยละ 15.3  โดยร๎อยละ 10.2 ไปใช๎บริการได๎
ตามปกติ  ร๎อยละ 3.9 ใช๎บริการจากหนํวยเคลื่อนที่  แล ะร๎อยละ 1.2 ที่ไมํสามารถเข๎ารับ บริการได๎ตามปกติ ซึ่งผู๎ไป
ใช๎บริการสํวนใหญํ (ร๎อยละ 76.5) ให๎ความเห็นวําการบริการเหมือนเดิม  ร๎อย ละ 18.3 เห็นวําดีกวําปกติ  และร๎อย
ละ 5.2 เห็นวําแยํลงโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครเห็นวําแยํลงถึงร๎อยละ 17.3 
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 6) มีครัวเรือนประสบปัญหากา รจัดการขยะมูลฝอยร๎อยละ 32.3  และการก าจัด สิ่งปฏิกูล 
(ปัสสาวะ อุจจาระ) ร๎อยละ 24.2 
 7. การติดตํอขอความชํวยเหลือบริการทางการแพทย์ ชํองทางที่ครัวเรือนทราบมากที่สุด คือ 
รถฉุกเฉินเชํน รถ อบต./โรงพยาบาล/มูลนิธิ (ร๎อยละ 55.0)  รองลงมาได๎แกํ สายดํวน 1669  (ร๎อยละ 47.3)   ขณะที่
เรือและเฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉินมีผู๎ทราบน๎อยมาก (ร๎อยละ 17.0 และ 9.1 ตามล าดับ ) ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรท าการ
ประชาสัมพันธ์ให๎ประชาชนทราบมากกวํานี้ 
 8. ครัวเรือนที่อาศัยอยูํในพื้นท่ีน้ าทํวมมากกวําร๎อยละ 80 มีความพึงพอใจตํอการด าเนินงาน
ของรัฐบาลในการแก๎ไขปัญ หาน้ าทํวมในทุกเรื่อง ได๎แกํ การปูองกันและก๎ูเส๎นทางสายหลักเพ่ือใช๎ในการคมนาคม   
(ร๎อยละ 87.0)   การให๎ข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับสถานการณ์น้ าทํวม  (ร๎อยละ 86.5)  การใช๎แรงดันเรือ /เครื่องในการ
ดันน้ า (ร๎อยละ 85.8)  การปรับปรุงสาธารณูปโภค (ร๎อยละ 85.6)  การระบายน้ าออกจากพ้ืนที่และการใช๎ถุงทราย/
คันก้ันน้ าชะลอการไหลของน้ าเข๎าทํวมพ้ืนที่ (ร๎อยละ 84.9)  และการควบคุมการเปิด -  ปิดประตูระบายน้ า (ร๎อยละ 
84.1)  โดยในจ านวนนี้มีผู๎ที่พอใจปานกลาง - มาก ร๎อยละ 57.6 – 64.6 
 9. ครัวเรือนที่อาศัยอยูํในพื้นท่ีน้ าทํวมเห็นวําสิ่งของที่ ควรบรรจุอยูํในถุงยังชีพ มากที่สุด  คือ  
อาหารกระป๋อง (ร๎อยละ 96.1)  น้ าดื่ม (ร๎อยละ 94.6)  ข๎าวสาร (ร๎อยละ 94.5)  บะหมี่ กึ่งส าเร็จรูป (ร๎อยละ 
86.9)  ยาสามัญประจ าบ๎าน (ร๎อยละ 82.0)  ไฟฉาย (ร๎อยละ 70.3)  และนมกลํอง (ร๎อยละ 51.0)   สํวนอื่นๆ เชํน 
นมผง ผ๎าอนามยั ฯลฯ  มีไมํเกินร๎อยละ 45 
 
11. เรื่อง ขอขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (ระยะที่ 11 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาด าเนินมาตรการลดภาระคําครองชีพของประชาชน
ด๎านการเดินทางตํอไป เป็นระยะที่ 11 ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2556  ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยให๎กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลังรํวมกันเรํงศึกษาแนวทางการสนับสนุน
มาตรการลดคําครองชีพด๎านการเดินทางอยํางเป็นระบบให๎แล๎วเสร็จโดยเร็ว ไปพิจารณาด าเนินการด๎วย  
  ส าหรับคําใช๎จํายเพื่อชดเชยการด าเนินการตามมาตรการดังกลําวนั้น  ขสมก. กู๎เงินในวงเงิน 
1,512,000,000  บาท ตามนัยมาตรา 7 (7) แหํงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การขนสํงมวลชนกรุงเทพ พ .ศ. 2519 
และ ให๎ รฟท. กู๎เงินในวงเงิน 555,000,000 บาท ตามนัยมาตรา 39 (4) แหํงพระราชบัญญัติการรถไฟแหํงประเทศ
ไทย  พ.ศ. 2494 และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมเพ่ือชดเชยการด าเนินการตามมาตรการดังกลําว โดยให๎กระทรวงการคลังเป็นผู๎
ค้ าประกันเงินก๎ูและให๎ส านักงบประมาณพิจารณาจัดสรรเงินงบประมาณรายจํายเพื่อชดเชยเงินต๎น ดอกเบี้ยและ
คําใช๎จํายทางการเงินที่เกิดข้ึนให๎กับ 2 หนํวยงาน ตํอไป  ซึ่งในเบื้องต๎นจะเกิดภาระงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 จ านวน 2,108.3400 ล๎านบาท ตามความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
12. เรื่อง การบริหารโครงการลงทุนภายใต้พระราชก าหนดในอ านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ
เสริมสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
(Development Policy Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้ 

 1. รับทราบการขยายระยะเวลาการด าเนินโครงการพระราชก าหนดให๎อ านาจกระทรวงการคลังกู๎
เงินเพ่ือฟ้ืนฟูและเสริมสร๎างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (พ.ร.ก.) ภายใต๎แผนปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง 2555 
หลังจากปีงบประมาณ 2555 วงเงินประมาณ 12,575.7853 ล๎านบาท ทั้งนี้ ส าหรับโครงการเงินกู๎เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
และพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) ภายใต๎แผนปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง 2555 
เนื่องจากเงินก๎ู DPL เป็นเงินที่ได๎รับการยกเว๎นไมํต๎องน าสํงคลังตามกฎหมายวําด๎วยวิธีการงบประมาณ อีกทั้งเป็นการ
กู๎เงินจากตํางประเทศตามพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่งไมํได๎ก าหนดระยะเวลาการเบิกจําย
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เงินกู๎ไว๎ แตํเพื่อให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง 2555 คณะกรรมการกลั่นกรองและ
บริหารโครงการภายใต๎แผนปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง 2555 (คณะกรรมการฯ) จึงให๎หนํวยงานเจ๎าของโครงการเรํงรัด
ด าเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎อง โดยสามารถเบิกจํายเงินกู๎ DPL ได๎จนบรรลุวัตถุประสงค์ แตํไมํควรเกินเดือนกันยายน 
2556 สํวนโครงการเงินกู๎ DPL ภายใต๎แผนปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง 2555 ของส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
วงเงิน 3,426.3491 ล๎านบาท ซึ่งอยูํระหวํางการทบทวนเพ่ือน าเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นควรให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
เรํงรัดด าเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎อง เพื่อให๎สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง 2555 ตํอไป 

 2. รับทราบและอนุมัติการจัดสรรวงเงินเหลือจํายเพื่อแก๎ไขปัญหาทุนการศึกษาตํอระดับปริญญาโท
ของครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดังนี้ 

  2.1 รับทราบวงเงินเหลือจํายของ สอศ. 14.10 ล๎านบาท 
  2.2 อนุมัติการด าเนินโครงการและอนุมัติการจัดสรรวงเงินเหลือจํายตาม พ.ร.ก. ส าหรับ

โครงการยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสูํความทันสมัย รายการอุดหนุนทุนการศึกษาตํอระดับปริญญาโท หลักสูตร
ตํอเนื่อง 2 ปี เพื่อแก๎ไขปัญหาทุนการศึกษาตํอระดับปริญญาโท ของครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จ านวน 46 ทุน           
(ทุนละ 300,000 บาท) ของ สอศ. ศธ. วงเงิน 13.80 ล๎านบาท รวมทั้งอนุมัติให๎ยกเว๎นการด าเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 

  2.3 อนุมัติให๎ สอศ. กํอหนี้ผูกพันหรือด าเนินโครงการกํอนการจัดสรรเงินกู๎ส าหรับโครงการ
ยกระดับคุณภาพอาชีวศึกษาสูํความทันสมัย รายการอุดหนุนทุนการศึกษาตํอระดับปริญญาโท หลักสูตรตํอเนื่อง 2 ปี 
จ านวน 46 ทุน (ทุนละ 300,000 บาท) วงเงิน 13.80 ล๎านบาท 

 3. รับทราบและอนุมัติการจัดสรรวงเงินเหลือจํายตาม พ.ร.ก. และเงินก๎ู DPL ภายใต๎แผนปฏิบัติการ
ไทยเข๎มแข็ง 2555 ดังนี้ 

  3.1 รับทราบวงเงินเหลือจํายของ สอศ. วงเงิน 512.538 ล๎านบาท และอนุมัติการ
ด าเนินการโครงการและอนุมัติการจัดสรรวงเงินตาม พ.ร.ก. ส าหรับโครงการกํอสร๎างอาคารศูนย์วิทยบริการของ สอศ.
ศธ. จ านวน 56 หลัง วงเงิน 509.600 ล๎านบาท ทั้งนี้ สอศ. จะต๎องเรํงรัดการด าเนินโครงการโดยลงนามในสัญญา
กํอสร๎างภายในสิ้นเดือนธันวาคม 2555 และเบิกจํายเงินให๎แล๎วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2556 

  3.2 รับทราบวงเงินเหลือจํายของมหาวิทยาลัยมหิดล วงเงิน 389,328,171.54 บาท อนุมัติ
ด าเนินโครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู๎ DPL ภายใต๎แผนปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง 2555 เหลือจํายให๎แกํ
มหาวิทยาลัยมหิดลส าหรับสาขาสาธารณสุขคําครุภัณฑ์ทางการแพทย์จ านวน 28 รายการ วงเงิน 381,369,300 ล๎าน
บาท และสาขาศึกษา ส าหรับครุภัณฑ์ประจ าอาคารเสริมสร๎างอุตสาหกรรมชีวภาพจากนวัตกรรม จ านวน 5 รายการ 
วงเงิน 7,838,000 บาท รวมทั้งสิ้น 33 รายการ 389,207,300 บาท 

  3.3 รับทราบวงเงินเหลือจํายของสภากาชาดไทย วงเงิน 120,543,100 บาท อนุมัติด าเนิน
โครงการและอนุมัติจัดสรรเงินกู๎ DPL ภายใตแ๎ผนปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง 2555 เหลือจํายให๎แกํสภากาชาดไทยส าหรับ
คําครุภัณฑ์เครื่องตรวจด๎วยคลื่นสะท๎อนในสนามแมํเหล็ก (Magnetic Resonance Imaging) วงเงิน 89,880,000 
บาท และครุภัณฑ์เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography) วงเงิน 29,000,000 บาท 
รวมทั้งสิ้น 118,880,000 บาท โดยจัดสรรจากเงินกู๎ DPL เหลือจําย ส าหรับการจัดหาครุภัณฑ์วงเงิน 111,102,804 
บาท และให๎สภากาชาดไทยเป็นผู๎รับภาระคําใช๎จํายของภาษีมูลคําเพ่ิมวงเงิน 7,777,196 บาท โดยใช๎เงินรายได๎หรือ
แหลํงเงินอื่นของสภากาชาดไทยตามความเหมาะสม 
  4. อนุมัติจัดสรรเงินส ารองจํายส าหรับ 
   4.1 ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วงเงิน 2,657,490.00 บาท 
   4.2 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) วงเงิน 181,151,34 บาท 
   4.3 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) วงเงิน 13,268,978.14 บาท 
   4.4 กรมขนสํงทางบก กระทรวงคมนาคม (คค.) วงเงิน 1,656,929.00 บาท 
   4.5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี ศธ. วงเงิน 52,475,718.00 บาท 
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   4.6 กรมชลประทาน กษ. วงเงิน 24,641,500.00 บาท  
  5. อนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการภายใต๎แผนปฏิบัติการไทยเข๎มแข็ง 2555 โดย
หนวํยงานจะต๎องสํงข๎อมูลให๎ส านักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการใช๎จํายเงินให๎แล๎วเสร็จภายใน 15 วันท าการ  
  6. อนุมัติการยกเลิกการจัดสรรวงเงินก๎ูส าหรับคําการกํอสร๎างโครงการกํอสร๎างศูนย์ประชุมและ
นิทรรศการนานาชาติภูเก็ต ของกรมธนารักษ์ กค. วงเงิน 2,428 ล๎านบาท และน าวงเงินกู๎ดังกลําวรวมเป็นวงเงินเหลือ
จํายในสาขาเศรษฐกิจตํอไป 
 
13. เรื่อง การพิจาณาบ าเหน็จความชอบประจ าปี 2555 (กรณีพิเศษ) ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน                     
ด้านยาเสพติด 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการการพิจารณาบ าเหน็จความชอบประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 
2555 เป็นกรณีพิเศษให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎มีผลการปฏิบัติงานด๎านยาเสพติดประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2555 เป็นกรณี
พิเศษให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎มีผลการปฏิบัติงานด๎านยาเสพติดดีเดํน ในอัตราไมํเกิน 11,683 คน ตามที่รองนายกรัฐมนตรี 
(ร๎อยต ารวจเอก เฉลิม อยูํบ ารุง) ผู๎อ านวยการศูนย์อ านวยการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติดแหํงชาติเสนอ ดังนี้ 

1. ให๎มีการพิจารณาบ าเหน็จความชอบประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2555 เป็นกรณีพิเศษ ให๎แกํ 
เจ๎าหน๎าที่ผู๎มีผลการปฏิบัติงานด๎านยาเสพติดดีเดํนไมํเกินร๎อยละ 2.5 ของเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานด๎านยาเสพติดโดยตรง 
จ านวน 394,821 คน  คิดเป็นอัตราไมํเกิน 9,870 คน  

2. ให๎มีการพิจารณาบ าเหน็จความชอบประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 เป็นกรณีพิเศษ ให๎แกํ 
เจ๎าหน๎าที่ผู๎มีผลการปฏิบัติงานด๎านยาเสพติดดีเดํนไมํเกินร๎อยละ 0.5 ของเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานเกื้อกูลตํอการแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด จ านวน 362,744 คน คิดเป็นอัตราไมํเกิน 1,813 คน  

3. ในกรณีของผู๎ที่เงินเดือนเต็มขั้นให๎ได๎รับคําตอบแทนเป็นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง  
ก าหนด  
  ทั้งนี้  ส าหรับงบประมาณเพ่ือเป็นคําใช๎จํายดังกลําว ให๎ใช๎จํายจากงบประมาณรายจํายประจ าปีของ
สํวนราชการต๎นสังกัดในโอกาสแรกกํอน หากไมํสามารถด าเนินการได๎ ให๎ใช๎จํายจากงบกลางรายการเงินเลื่อนเงินเดือน
และเงินปรับวุฒิข๎าราชการ เป็นล าดับตํอไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  รองนายกรัฐมนตรี (ร๎อยต ารวจเอก เฉลิม อยูํบ ารุง) ผู๎อ านวยการศูนย์อ านวยการพลังแผํนดิน
เอาชนะยาเสพติดแหํงชาติ รายงานวํา  

1. รัฐบาลได๎ก าหนดให๎การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแหํงชาติ” และยกระดับ 
เป็น “วาระแหํงภูมิภาค” ซึ่งเป็นนโยบายเรํงดํวนที่รัฐบาลให๎ความส าคัญและก าหนดให๎ทุกหนํวยงานต๎องรํวมมือผนึก
ก าลังและบูรณาการการด าเนินงานโดยรัฐบาลได๎ก าหนดยุทธศาสตร์พลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์
หลักของการด าเนินงานในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดในปีงบประมาณ พ .ศ. 2555 โดยมุํงการผนึกก าลัง
ความสามัคคีของทุกภาคสํวนในสังคมที่ต๎องรํวมแรงรํวมใจกัน  เป็นพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติดให๎ได๎โดยเร็ว ซึ่งทุก
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ด าเนินการแก๎ไขปัญหายาเสพติดอยํางจริงจังและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จนสามารถบรรลุผล
ส าเร็จได๎ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ และประชาชนมีความพึงพอใจตํอการด าเนินงานของรัฐบาลในระดับที่สูงขึ้น  

2. เพ่ือให๎การด าเนินงานปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึง 
ก าหนดให๎ทุกหนํวยถือปฏิบัติเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์พลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติดให๎บังเกิด
ผลอยํางเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพ่ือยุติสถานการณ์การแพรํระบาดของยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคาม
ตํอความมั่นคงความสงบสุขของประชาชน และสังคมให๎ได๎อยํางรวดเร็ว   ตํอเนื่องและยั่งยืน โดยแบํงกลยุทธ์ที่ส าคัญ
ในการด าเนินการแก๎ไขปัญหายาเสพติด คือ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก  6 เรํง ตามยุทธศาสตร์พลังแผํนดินอาชนะยาเสพ
ติดใน 7 แผนงาน  ดังตํอไปนี้ 2.1 แผนงานที่ 1 การสร๎างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด                       
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2.2 แผนงานที่ 2 การแก๎ไขปัญหาผู๎เสพ / ผู๎ติดยาเสพติด 2.3 แผนงานที่ 3 การสร๎างภูมิค๎ุมกันและปูองกันยาเสพติด  
2.4 แผนงานที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช๎กฎหมาย  2.5 แผนงานที่ 5 ความรํวมมือระหวํางประเทศ 
2.6 แผนงานที่ 6 การสกัดก้ันยาเสพติด 2.7 แผนงานที่ 7 การบริหารจัดการแบบบูรณาการ   

3. การใช๎ก าลังพลภาครัฐในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด สํวนใหญํมาจากหนํวยงานที่มี  
ภารกิจในการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด ทั้งโดยตรงและโดยอ๎อมที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์
พลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติด โดยจ าแนกประเภทก าลังพลที่ปฏิบัติงานด๎านยาเสพติดออกเป็น 2 ประเภท ได๎แกํ  

3.1 ก าลังพลประเภทท่ี 1 เจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานด๎านยาเสพติดโดยตรง ได๎แกํ เจ๎าหน๎าที่ที่ 
ปฏิบัติหน๎าที่ในหนํวยงานที่รับผิดชอบด๎านยาเสพติดหรือมีสํวนเกี่ยวข๎องกับการแก๎ไขปัญหายาเสพติดโดยตรง   มี
โครงสร๎างงานด๎านยาเสพติดชัดเจน มีบทบัญญัติของกฎหมาย หรือเป็นผู๎ได๎รับค าสั่งมอบหมายให๎ฏิบัติงานที่เก่ียวข๎อง
กับการแก๎ไขปัญหายาเสพติดเป็นลายลักษณ์อักษร และมีรายชื่อเจ๎าหน๎าที่อยูํในทะเบียนก าลังพล ด๎านยาเสพติด  ซึ่ง
จากการส ารวจข๎อมูลก าลังพลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีจ านวน 394,821 คน โดยมีข๎อเสนอให๎พิจารณาจ านวนที่
ได๎รับความดีความชอบพิเศษในอัตราไมํเกิน ร๎อยละ 2.5  หรือคิดเป็นจ านวนก าลังพลที่จะได๎รับความดีความชอบ
พิเศษจ านวน 9,870 อัตรา 

3.2 ก าลังพลประเภทท่ี 2 เจ๎าหน๎าที่ท่ีไมํได๎มีภารกิจงานด๎านยาเสพติดโดยตรง แตํมีภารกิจด๎าน 
อ่ืนเป็นภารกิจหลัก โดยลักษณะงานหลักดังกลําว มีภารกิจที่เก้ือกูลตํอการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด จาก
การส ารวจก าลังพลประเภทดังกลําวพบวํามี 7 กระทรวง / หนํวยงาน ที่มีเจ๎าหน๎าที่ที่ปฏิบัติงานเกื้อกูลตํอการปูองกัน
แก๎ไขปัญหายาเสพติด ได๎แกํ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานต ารวจ
แหํงชาติ  กองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพบก และกองทัพเรือ ซึ่งจากการส ารวจข๎อมูลก าลังพลในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 มีจ านวน 362,744 คน  โดยมีข๎อเสนอให๎พิจารณาจ านวนที่ได๎รับความดีความชอบพิเศษในอัตราไมํเกิน
ร๎อยละ 0.5  หรือคิดเป็นจ านวน 1,813 อัตรา  
  ทั้งนี้ เมื่อรวมทั้ง 2 ประเภทแล๎ว  เป็นจ านวนผู๎ได๎รับบ าเหน็จความดีความชอบพิเศษฯ ซึ่งเป็น
จ านวนที่ใกล๎เคียงกับจ านวนบ าเหน็จความชอบประจ าปี 2552-2554 ที่ได๎รับอนุมัติให๎จัดสรร จ านวน 12,603 และ 
9,566 และ 9,649 อัตรา ตามล าดับ 

4. คุณสมบัติของเจ๎าหน๎าที่ท่ีจะได๎รับความดีความชอบประจ าปีกรณีพิเศษ ต๎องเป็นบุคคลที่มีผล  
การปฏิบัติงานด๎านยาเสพติดชัดเจน  เป็นที่ประจักษ์และในการพิจารณาบุคคลให๎ได๎รับบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
ต๎องเป็นไปอยํางเป็นธรรม เพ่ือเป็นการสร๎างขวัญและก าลังใจให๎แกํผู๎ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติหน๎าที่ด๎วยความทํุมเทและ
เสียสละอยํางแท๎จริง ดังนั้น จึงได๎ก าหนดคุณสมบัติเจ๎าหน๎าที่ที่จะได๎รับความดีความชอบพิเศษ ทั้งที่เป็นคุณสมบัติ
พ้ืนฐานและคุณสมบัติพิเศษ   รวมทั้งก าหนดแนวทางการพิจารณาบ าเหน็จความชอบประจ าปี 2555  

5. การด าเนินการเลื่อนเงินเดือนให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎สมควรได๎รับบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ โดย 
แบํงเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

5.1 ข๎าราชการพลเรือนสามัญ ให๎เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552  ที่ได๎ 
ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษ นอกเหนือยจากโควตาปกติของข๎าราชการพลเรือน
สามัญใหมํ  โดยก าหนดให๎ข๎าราชการพลเรือนสามัญให๎ได๎รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นจากการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติอีกร๎อย
ละ 1 ของฐานในการค านวณเพ่ือเลื่อนเงินเดือนในแตํละครึ่งปี  ทั้งนี้ เมื่อรวมการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติกับการเลื่อน
กรณีพิเศษแล๎ว จะต๎องไมํเกินร๎อยละ 6 ของฐานในการค านวณ  

5.2 ข๎าราชการต ารวจ ทหาร หรือข๎าราชการที่ยังใช๎ระบบการเลื่อนเงินเดือนแบบขั้นเงินเดือน  
ให๎เป็นไปตามข๎อก าหนดเดิมคือเมื่อรวมกับขั้นในกรณีปกติกับขั้นที่ได๎รับการพิจารณาบ าเหน็จกรณีพิเศษรวมแล๎วให๎ได๎
สองข้ัน ส าหรับกรณีผู๎ที่เงินเดือนเต็มขั้น หากได๎รับคําตอบแทนพิเศษในรอบการพิจารณาใดไมํถึงร๎อยละ 4 ให๎ได๎รับ
เงินคําตอบแทนพิเศษเป็นร๎อยละ 4 โดยให๎เบิกจํายมีระยะเวลา 6 เดือน 
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6. ศูนย์อ านวยการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติดแหํงชาติ ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ  
ปราบปรามยาเสพติด  แจ๎งข๎อมูลเพิ่มเติม (หนังสือศูนย์อ านวยการพลังแผํนดินเอาชนะยาเสพติดแหํงชาติ ดํวนที่สุด ที่ 
ยธ 1122/16273  ลงวันที่ 18 กันยายน 2555) วํา งบประมาณในการพิจารณาบ าเหน็จความชอบประจ าปี 2555 
(กรณีพิเศษ) ให๎แกํเจ๎าหน๎าที่ผู๎ปฏิบัติงานด๎านยาเสพติด เหมือนกับทุก ๆ ปีที่ผํานมา โดยใช๎จํายจากงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของสํวนราชการต๎นสังกัดในโอกาสแรกกํอน หากไมํสามารถด าเนินการได๎ให๎
เบิกจํายจากงบกลาง รายการเงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข๎าราชการเป็นล าดับตํอไป แตํจากหลายปีที่ผํานมา 
หนํวยงานสํวนใหญํใช๎งบประมาณสํวนราชการต๎นสังกัดแทบทั้งสิ้น การขอใช๎งบกลางจะเป็นสํวนน๎อย และตามท่ีได๎
เสนอให๎มีการพิจารณาบ าเหน็จความชอบประจ าปี 2555 ให๎แกํผู๎ปฏิบัติงานด๎านยาเสพติด  จ านวน 11,683 อัตรา ได๎
ใช๎ฐานค านวณเฉลี่ยประมาณการในอัตราเงินเดือนที่เพ่ิมข้ึน  500 บาทตํอเดือน  ซึ่งเป็นคําเฉลี่ยที่คิดจากผู๎ได๎รับ
บ าเหน็จความชอบประจ าปี พ.ศ. 2555 และน ามาคูณจ านวน 12 เดือน รวมเป็นเงินจ านวนทั้งสิ้น 70 ล๎านบาท 
 
14. เรื่อง ผลการประชุมของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย (กบอ.) ครั้งที่ 10/2555 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าและอุทกภัย (กบอ.) 
ครั้งที่ 10/2555 ตามท่ีรัฐมนตรีวําการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ าและ
อุทกภัย เสนอดังนี้ 

 1. อนุมัติข๎อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) การติดตั้งสถานีสูบน้ าคลองพระพิมล 2 
วงเงิน 170 ล๎านบาท โดยให๎ได๎รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินก๎ูภายใต๎พระราชก าหนดในอ านาจกระทรวงการคลัง
กู๎เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ าและสร๎างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (350,000 ล๎านบาท) 

 2. เห็นชอบในหลักการข๎อเสนอ 2 โครงการ ดังนี้ 
  2.1 การปรับปรุงคันคลองชัยนาท – ปุาสัก ฝั่งซ๎าย (กม. 91+100 ถึง กม. 121+383)        

ของ กษ. 
   2.2 แผนงานการขุดลอกบึงสีไฟของจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้ให๎มีการด าเนินการตามกฎหมายการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม (EIA) ให๎เรียบร๎อยกํอนด าเนินการ โดยให๎ใช๎กรอบการศึกษา EIA ที่กรมทรัพยากรน้ า
รํวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมํได๎ศึกษาไว๎แล๎ว 
  3. เห็นชอบให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ กษ. และจังหวัดพิจิตร รับไปด าเนินการในสํวนที่
เกี่ยวข๎องตามข๎อ 2 ตํอไป 
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  รัฐมนตรีวําการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประธานกรรมการบริหารจัดการน้ าและ
อุทกภัยรายงานวํา กบอ. ในการประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2555 ได๎มีมติ ดังนี้ 

 1. เห็นชอบตามข๎อเสนอของ กษ. การติดตั้งสถานีสูบน้ าคลองพระพิมล 2 วงเงิน 170 ล๎านบาท โดย
ให๎ได๎รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินก๎ูภายใต๎พระราชก าหนดให๎อ านาจกระทรวงการคลังกู๎เงินเพ่ือวางระบบบริหาร
จัดการน้ าและสร๎างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (350,000 ล๎านบาท) เป็นโครงการตามแผนงานฟื้นฟูและปรับปรุง
ประสิทธิภาพสิ่งกํอสร๎าง โดยเป็นการติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ าลุํมน้ าทําจีน 
จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแมํน้ าเจ๎าพระยาให๎ระบายน้ าได๎รวดเร็วยิ่งขึ้น  

 2. อนุมัติหลักการข๎อเสนอ 2 โครงการ ดังนี้ 
   2.1 การปรับปรุงคันคลองชัยนาท – ปุาสัก ฝั่งซ๎าย (กม. 91+100 ถึง กม. 121+383)        
ของ กษ. เป็นการด าเนินการตามแผนงานฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งกํอสร๎างเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ าในลุํมน้ าปุาสักและพ้ืนที่ใกล๎เคียงให๎สามารถปูองกันน้ าทํวมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่การเกษตร
บริเวณท้ัง 2 ฝั่งคลองและพ้ืนที่ใกล๎เคียง 
   2.2 แผนงานการขุดลอกบึงสีไฟของจังหวัดพิจิตร ทั้งนี้ ให๎มีการด าเนินการตามกฎหมาย
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล๎อม (EIA) ให๎เรียบร๎อยกํอนด าเนินการ โดยให๎ใช๎กรอบการศึกษา EIA ที่กรมทรัพยากร
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น้ ารํวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหมํได๎ศึกษาไว๎แล๎ว เป็นการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าและใช๎เป็น
พ้ืนที่รับน้ าขนาดใหญํจากลุํมน้ านํานและแมํน้ าพิจิตรสายเกํา ซึ่งเป็นการปูองกันน้ าทํวมพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่
การเกษตร 
  3. ให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ได๎แกํ กษ. และจังหวัดพิจิตรรับไปด าเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎องตามข๎อ 2 
ตํอไป 
 
15. เรื่อง การป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2012  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการปูองกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนําสายพันธุ์ใหมํ 2012 ตามท่ี
กระทรวงสาธารณสุข เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  ตามท่ี องค์การอนามัยโลกได๎ประกาศทางเว็บไซต์ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2555 แจ๎งการพบ         
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนําสายพันธุ์ใหมํ 2012 หรือโรคโคโรนํา 2012 ในตํางประเทศ มีผู๎ปุวยติดเชื้อแล๎ว 2 ราย รายแรก
เสียชีวิตเมื่อเดือนมิถุนายน 2555 เป็นผู๎ปุวยชายชาวซาอุดิอาระเบีย อายุ 60 ปี รายที่ 2 เป็นผู๎ปุวยชายชาวกาตาร์ 
อายุ 49 ปี มีอาการทางระบบทางเดินหายใจเฉียบพลันรํวมกับภาวะไตวาย และมีประวัติการเดินทางมาจากประเทศ
ซาอุดิอาระเบียและกาตาร์ ผลการตรวจทางห๎องปฏิบัติการยืนยันการพบเชื้อไวรัสโคโรนําสายพันธุ์ใหมํทั้งสองราย โดย
ทั้งสองรายไมํพบความเชื่อมโยง และไมํพบการติดเชื้อไปยังผู๎สัมผัสโรค ทั้งนี้ยังไมํพบรายงานผู๎ปุวยเพิ่มเติม องค์การ
อนามัยโลกได๎ให๎ค าแนะน าเบื้องต๎นเกี่ยวกับการเฝูาระวังโรค เพื่อค๎นหาผู๎ปุวยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจรุนแรงที่
สัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัสโคโรนําสายพันธุ์ใหมํ 2012 โดยได๎ระบุพื้นท่ีเสี่ยงตํอการแพรํกระจายของเชื้อไวรัสโคโรนํา
สายพันธุ์ใหมํ 2012 ได๎แกํ ประเทศซาอุดิอาระเบียและประเทศกาตาร์ อยํางไรก็ตามก็ยังไมํแนะน าให๎จ ากัดการ
เดินทางแตํอยํางใด ส าหรับสถานการณ์ในประเทศไทยในขณะนี้ยังไมํมีรายงานการตรวจพบผู๎ปุวยโรคโคโรนํา 2012 
นั้น 
  ในสถานการณ์ดังกลําวนี้ กระทรวงสาธารณสุขได๎ด าเนินการตามมาตรการในยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนา
ระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการและเตรียมความพร๎อมตอบโต๎ภาวะฉุกเฉิน ของแผนยุทธศาสตร์เตรียมความพร๎อม 
ปูองกัน และแก๎ไขปัญหาโรคติดตํออุบัติใหมํแหํงชาติ (พ.ศ. 2556 – 2559) ซึ่งได๎รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. แจ๎งเตือนภัยแกํเจ๎าหน๎าที่หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งภายในและภายนอกกระทรวงสาธารณสุขผําน
ทางระบบขําวกรองโรคติดตํออุบัติใหมํ 
  2. ประชาสัมพันธ์ข๎อมูลขําวสารผํานทางเว็บไซต์และสื่อมวลชน เพ่ือให๎ค าแนะน าแกํผู๎ที่จะเดินทาง
ไปหรือกลับจากตํางประเทศ 
  3. ประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงรํวมกับผู๎เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัย องค์การอนามัยโลกศูนย์
ปูองกันควบคุมโรงแหํงชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา และก าหนดมาตรการเพื่อเตรียมความพร๎อมในด๎านการเฝูาระวัง
ทางระบาดวิทยาและทางห๎องปฏิบัติการ ตลอดจนการดูแลรักษาพยาบาล โดยจะมีการประสานงานกับ                   
กระทรวงตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎องตํอไป 
  4. ก าหนดมาตรการและยุทธศาสตร์การเตรียมความพร๎อม ดังนี้ 
   4.1 จัดระดับความรุนแรงขของสถานการณ์ ได๎แกํ 
   ระดับ 1 มีการระบาดในประเทศอ่ืน แตํยังไมํมีผู๎ปุวยในประเทศไทย 
   ระดับ 2 มีผู๎ปุวยในประเทศไทย แตํไมํแพรํระบาดหรือยังอยูํในวงจ ากัด 
   ระดับ 3 มีการแพรํระบาดวงกว๎างหลายพ้ืนที่ และมีอัตราปุวย อัตราตายใกล๎เคียงโรคระบบ
ทางเดนิหายใจอ่ืน ๆ  
   ระดับ 4 มีการแพรํระบาดในวงกว๎าง พบผู๎ปุวยอาการรุนแรงมาก เสียชีวิตมาก 
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   4.2 ด าเนินการเฝูาระวังโรคตามที่องค์การอนามัยโลกแนะน า โดยเน๎นการเฝูาระวังในกลุํม
ผู๎ปุวยที่มีอาการปอดอักเสบที่เดินทางมาจากประเทศทางแถบตะวันออกกลางที่เข๎ามาในประเทศไทย โด ยการ
ประสานความรํวมมือจากสถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน 
   4.3 ด าเนินการเฝูาระวังทางห๎องปฏิบัติการ ซึ่งประเทศไทยมีศักยภาพในการตรวจหาเชื้อ
ไวรัสโคโรนําได๎ 
   4.4 แจ๎งแนวทางการรักษาพยาบาล และการปูองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาลอยําง
เข๎มงวดเป็นพิเศษในระดับสูงสุด เชํนเดียวกับท่ีเคยปฏิบัติมาแล๎วในการปูองกันโรคซาร์ส และจัดระบบการสํงตํอหากมี
ผู๎ปุวยเพิ่มขึ้นเป็นจ านวนมาก 
   4.5 เตรียมการให๎ค าแนะน าการปฏิบัติตนแกํผู๎ที่จะเดินทางไปและกลับจากการไปแสวงบุญ
พิธีฮัจญ์ที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย และประสานการเตรียมความพร๎อมรํวมกับทีมแพทย์ประจ าคณะที่จะต๎องเดินทาง
ไปดูแลผู๎แสวงบุญที่ประเทศซาอุดิอาระเบีย 
   4.6 ให๎มีการสื่อสารความเสี่ยง โดยการประสานด๎านเทคนิควิชาการเพ่ือจัดท าประเด็นการ
สื่อสารให๎มีความสอดคล๎องกัน และปรับข๎อมูลให๎ทันสถานการณ์ 
 

ต่างประเทศ 
16. เรื่อง การขอความเห็นต่อร่างความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ ระหว่าง
กระทรวงกลาโหมไทยและกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Agreement on Defence 
Cooperation between the Ministry of Defence of the Kingdom of Thailand and the Ministry 
of National Defence of the Socialist Republic of Vietnam)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอ ดังนี้   
  1. ให๎ กห. จัดท าความตกลงวําด๎วยความรํวมมือด๎านการปูองกันประเทศระหวํางกระทรวงกลาโหม
ไทยและกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม   
   2. ให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงกลาโหมเป็นผู๎ลงนามฝุายไทยในรํางความตกลงฯ ตามข๎อ 1.   
   3. หากมีความจ าเป็นที่จะต๎องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรํางความตกลงฯ โดยไมํสํงผลกระทบตํอ
สาระส าคัญของรํางความตกลงฯ ให๎ กห. พิจารณาด าเนินการได๎ตามความเหมาะสม  
  ทั้งนี้ กห. ได๎ปรับแก๎ไขถ๎อยค าและเนื้อหาในรํางความตกลงดังกลําวตามความเห็นของส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาแล๎ว  
   สาระส าคัญของเรื่อง  
  กห. รายงานวํา  
  1. กห. มีความประสงค์ที่จะจัดท าความตกลงวําด๎วยความรํวมมือด๎านการปูองกันประเทศ ระหวําง
กระทรวงกลาโหมไทยและกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสถาปนาความ
รํวมมือด๎านการทหาร ซึ่งจะน าไปสูํการยกระดับความรํวมมือด๎านความมั่นคงและเสริมสร๎างความสัมพันธ์อันดีระหวําง
กองทัพของทั้งสองประเทศในอนาคต  
   2. สรุปสาระส าคัญของรํางความตกลงฯ ภายใต๎กรอบของกฎหมายคูํภาคีจะผลักดันและเสริมสร๎าง
ความรํวมมือด๎านการปูองกันประเทศท่ีอาจรวมถึง แตํไมํจ ากัดอยูํภายใต๎สาขาตําง ๆ ดังนี้   2.1 การหารือด๎าน
นโยบายความม่ันคง และการปูองกันประเทศ 2.2 การฝึกศึกษา และการฝึกรํวม 2.3 การลาดตระเวนรํวม  2.4 การ
ขําวด๎านการปูองกันประเทศ 2.5 การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 2.6 วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี  2.7 การสํงก าลัง
บ ารุง 2.8 อุตสาหกรรมปูองกันประเทศ 2.9 การปฏิบัติการรักษาสันติภาพ และการชํวยเหลือด๎านมนุษยธรรม  
2.10 การตํอต๎านการกํอการร๎าย 2.11 การบริการทางการแพทย์ทหาร 2.12 การฝึกการตํอต๎านความท๎าทายความ
มั่นคงรูปแบบใหมํ  
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   ซึ่งสาระและรูปแบบของความรํวมมือในสํวนที่กลําวมาข๎างต๎นนั้นจะให๎หนํวยงานที่ได๎รับ
มอบอ านาจของคูํภาคีก าหนดรายละเอียดของความรํวมมือในความตกลงอื่นที่เก่ียวข๎อง ซึ่งสอดคล๎องกับความตกลง
ตํอไป   
 
17. เรื่อง ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนแม่บทโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน” ระยะที่ 2                          
(พ.ศ. 2556 – 2559)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักกการ (รําง) แผนแมํบทโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแมํของแผํนดิน” 
ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2559) ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอและมอบหมายหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับการ
ด าเนินงานโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแมํของแผํนดิน” จัดท าแผนงาน/โครงการภายใต๎กรอบแผนแมํบทโครงการ 
“รักษ์น้ าเพื่อพระแมํของแผํนดิน” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2559) เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงาน
ตํอไป 
  ส าหรับงบประมาณที่ใช๎ในการด าเนินงานให๎ กษ. และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องใช๎จํายจากงบประมาณ
รายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ที่ได๎เสนอตั้งงบประมาณรองรับโครงการดังกลําวแล๎ว จ านวน 96.2959 
ล๎านบาท  
  สํวนงบประมาณรายจํายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 ให๎ กษ. และหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องจัดท ารายละเอียดแผนงาน/โครงการและวงเงินงบประมาณที่ด าเนินการให๎ชัดเจนและเสนอขอตั้ง
งบประมาณรายจํายประจ าปีตามความจ าเป็นและเหมาะสมตํอไป ตามความเห็นของส านักงบประมาณ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กษ. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวํา 
  1. ขณะนี้การด าเนินงานโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแมํของแผํนดิน” ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2551 – 
2554) ได๎สิ้นสุดระยะเวลาด าเนินการแล๎ว ผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งแตํมีอุปสรรคข๎อจ ากัด
เนื่องจากหมูํบ๎านและชุมชนเปูาหมายตั้งอยูํหํางไกลและกระจัดกระจาย การคมนาคมไมํสะดวก พ้ืนที่การเกษตรน๎อย
และมีความลาดชันสูง ขาดแคลนน้ าในชํวงฤดูแล๎งสํงผลให๎ผลผลิตการเกษตรน๎อยโดยเฉพาะข๎าวยังไมํเพียงพอตํอการ
บริโภคภายในครัวเรือนตลอดปี ตลอดจนประชาชนขาดพ้ืนฐานการศึกษา ขาดความรู๎ความเข๎าใจภาษาไทย จึงเป็น
อุปสรรคในการสํงเสริมและขยายผลการเรียนรู๎ รวมทั้งการบริหารจัดการยังขาดเครื่องมือและกลไกการบูรณาการ
ด าเนินงานสํงผลให๎การด าเนินงานในระยะที่ผํานมายังไมํบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว๎ และการพัฒนายังไมํยั่งยืน จึงต๎อง
มีการด าเนินโครงการตํอเนื่องในระยะท่ี 2  
  2. กษ. ได๎จัดท ารํางแผนแมํบทโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแมํของแผํนดิน” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 
2559) เพ่ือใช๎เป็นกรอบแนวทางการด าเนินงาน โดยมีสาระส าคัญดังนี้ 
   2.1 กรอบการพัฒนาในชํวงแผนแมํบทฯ ระยะที่ 2  
    2.1.1 สนองพระราชด าริสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะพ้ืนที่ปุาต๎นน้ าและพัฒนาความเป็นอยูํของประชาชนตามแนว
ทางการอยูํรํวมกันของคนกับปุา 
    2.1.2 พัฒนาคนในพื้นที่ลุํมน้ า มุํงสูํการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุลกับการอนุรักษ์ 
ตามแนวพระราชด าริการพัฒนาในพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 
   2.2 ประเด็นการพัฒนา 
    2.2.1 จัดตั้งถิ่นฐานถาวรในพื้นที่ลุํมน้ าตามแนวพระราชด าริสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน เสริมสร๎างการเรียนรู๎ และพัฒนาสํงเสริมอาชีพ 
    2.2.2 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม น้ า ดิน และปุา ใน
ลักษณะองค์รวม มุํงพัฒนาพื้นที่ลุํมน้ าและสนับสนุนความม่ันคงด๎านอาหาร  
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    2.2.3 สร๎างความม่ันคงในการด าเนินชีวิตของประชาชนสร๎างโอกาสการเข๎าถึง
บริการ และใช๎ประโยชน์จากธรรมชาติ และสร๎างความม่ันคงในอาชีพ 
    2.2.4 เตรียมความพร๎อมรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทุกด๎าน 
   2.3 วิสัยทัศน์การพัฒนา 
   ชุมชนและประชาชนในพื้นท่ีลุํมน้ าได๎รับการพัฒนาควบคูํการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม คนกับปุาอยูํรํวมกัน พ่ึงพิงและเก้ือกูลกันบนพ้ืนฐานความพอเพียง ชุมชนมั่งคงเข๎มแข็ง คนมีชีวิตที่ดี 
สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ มีสํวนรํวมในการพัฒนาและมีภูมิค๎ุมกันตํอการเปลี่ยนแปลง  
   2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด๎วย 1) การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 2) การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพ เพื่อยกระดับความเป็นอยูํ 3) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน 
4) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
   2.5 ระยะเวลาด าเนินงาน ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559)  
   2.6 องค์กรบริหารงาน แบํงออกเป็น ระดับนโยบาย ระดับบริหารและอ านวยการ และ
ระดับปฏิบัติ  
   2.7 บทบาทแตํละภาคสํวนในการขับเคลื่อน 
    2.7.1 ภาครัฐบาล ด าเนินงานตามโครงสร๎างการบริหารงานที่ก าหนดไว๎ตามพันธ
กิจ หน๎าที่รับผิดชอบของแตํละหนํวย มุํงบูรณาการด าเนินงานให๎เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่ อวันที่ 22 พฤศจิกายน 
2548 เรื่อง ให๎ทุกหนํวยถือโครงการพระราชด าริเป็นภารกิจดํวน โดยมีประชาชนในพื้นท่ีลุํมน้ าเป็นเปูาหมายหลักใน
การด าเนินงาน 
    2.7.2 ภาคเอกชน สนับสนุนและเข๎ามามีสํวนรํวมในการด าเนินงานกับภาครัฐและ
ชุมชนในพ้ืนที่ลุํมน้ า 
    2.7.3 องค์กรส่วนท้องถ่ิน (อบจ. อบต.) สํงเสริมสนับสนุนการด าเนินงานของ
โครงการฯ ตามภารกิจรับผิดชอบทั้งทรัพยากรและการบริหารจัดการเพื่อสนองความต๎องการของประชาชนและชุมชน
ในพ้ืนที่แตํละลุํมน้ า 
    2.7.4 ชุมชนและประชาชน เข๎ามามีบทบาทและสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนา
ชุมชนของตนเอง 
    2.7.5 สถาบันการศึกษาในจังหวัดพื้นที่ลุ่มน้ า น าองค์ความรู๎ตัวแบบความส าเร็จ
จากการศึกษาทดลองด๎านเกษตรกรรมและสังคมวิทยาของชุมชนท๎องถิ่น มาขยายผลเพื่อการพัฒนา  
    2.7.6 สื่อมวลชน เป็นสื่อกลางในการเผยแพรํขําวสารองค์ความรู๎และผลส าเร็จ
การด าเนินงานของโครงการฯ ที่สํงผลประโยชน์ตํอประชาชนและชุมชนในพื้นท่ีลุํมน้ า 
   2.8 แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
   เพ่ือให๎การด าเนินงานโครงการ “รักษ์น้ าเพื่อพระแมํของแผํนดิน” ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 
2559) สนองพระราชด าริอยํางมีประสิทธิภาพและสอดคล๎องกับกระบวนการพัฒนาสํวนรวม จึงมุํงใช๎ “แผน” เป็น
เครื่องมือชี้น าการด าเนินงาน ประสาน จัดสรรทรัพยากรและติดตามประเมินผล โดยทุกหนํวยรํวมกันจัดท า 
“แผนปฏิบัติการ” ทั้ง “แผนปฏิบัติการระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2556 – 2559)” และ”แผนปฏิบัติการประจ าปี” โดย
หนํวยงานตําง ๆ สนับสนุนการด าเนินงานเพื่อสนองพระราชด าริตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2548 
เรื่อง แนวทางการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยให๎ทุกหนํวยงานถือโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริเป็นภารกิจเรํงดํวน  
  ทั้งนี้ ให๎มีการรายงานผลรอบ 4 เดือน การติดตามผลและการตรวจติดตามผล ตลอดจนการ
ประเมินผล มุงํประเมินผลลัพธ์และผลกระทบการด าเนินงานโดยมีตัวชี้วัดการพัฒนาที่ชัดเจน 
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18. เรื่อง แผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศ
สหพันธรัฐรัสเซีย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการตํางประเทศ (กต.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบตํอรํางแผนการหารือระหวําง  กต. แหํงราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงตํางประเทศ
สหพันธรัฐรัสเซีย ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต๎องแก๎ไขปรับปรุงถ๎อยค าที่มิใชํสาระส าคัญและไมํขัดตํอผลประโยชน์ของ
ไทยในรํางแผนการหารือฯ ให๎ กต. สามารถด าเนินการได๎โดยไมํต๎องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง 
  2. อนุมัติให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงการตํางประเทศหรือผู๎แทนเป็นผู๎ลงนามในแผนการหารือฯ  
  สาระส าคัญของเรื่อง 
  กต. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวํา 
  1. ประเทศไทยกับสหภาพโซเวียตได๎ลงนามความตกลงวําด๎วยการปรึกษาหารือทวิภาคีเม่ือปี 2531 
ตํอมาภายหลังการลํมสลายของสหภาพโซเวียตในปี 2534 สหพันธรัฐรัสเซียเป็นผู๎สืบสิทธิ์พันธกรณีท่ีสหภาพโซเวียตมี
กับประเทศตําง ๆ ดังนั้น กต. ไทยและสหพันธรัฐรัสเซียจึงได๎จัดท าแผนการหารือระหวํางกันแทนความตกลงฯ ฉบับปี 
2531 ดังกลําวที่ได๎ถูกยกเลิกไปขึ้นใหมํ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได๎มีมติ (21 กรกฎาคม 2552) ให๎ความเห็นชอบตํอรําง
แผนการหารือระหวําง กต. แหํงราชอาณาจักรไทยกับ กต. สหพันธรัฐรัสเซียแล๎ว (ข๎อ 2) โดยทั้งสองฝุายได๎ลงนาม
แผนการหารือฯ ฉบับแรกส าหรับปี 2552 – 2554 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 ซึ่งขณะนี้แผนการหารือดังกลําว
สิ้นสุดลง ทั้งสองฝุายจึงได๎รํวมกันพิจารณารํางแผนการหารือฯ ขึ้นในลักษณะเชํนเดียวกันส าหรับปี 2555 – 2557 
ตํอไป 
  2. แผนการหารือส าหรับปี 2555 – 2557 เป็นการ าหนดกรอบการปฏิบัติงานและกลไกการหารือ
ระหวําง กต. ของทั้งสองประเทศใน 2 ระดับ คือระดับรัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงการตํางประเทศ และระดับ
เจ๎าหน๎าที่ปฏิบัติของกรมตําง ๆ ที่เกี่ยวข๎อง ซึ่งรวมทั้งสถาบันวิชาการและสถาบันฝึกอบรมการทูตของ กต . ของทั้ง
สองฝุาย ทั้งนี้ ก าหนดการและระเบียบวาระการหารือเป็นไปตามความเห็นชอบรํวมกันของทั้งสองฝุาย  
  3. กต. พิจารณาแล๎วเห็นวํารํางแผนการหารือฯ ไมํใชํสนธิสัญญาตามกฎหมายระหวํางประเทศ และ
ไมํเข๎าขํายเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย 
  4. รํางแผนการหารือฯ ฉบับใหมํ ทั้งสองฝุายก าหนดจัดการลงนามในโอกาสการแลกเปลี่ยนการ
เยือนระดับสูง ซึ่งคาดวําจะมีข้ึนในปลายปี 2555 
 
19.  เรื่อง  ขออนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การเกษตรและป่าไม้ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้ 

 1.เห็นชอบและอนุมัติให๎มีการลงนามในบันทึกความเข๎าใจระหวํางรัฐบาลประเทศสมาชิกสมาคม
ประชาชาติแหํงเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎และองค์การอาหารและเกษตรแหํงสหประชาชาติวําด๎วยการสํงเสริมความ
รํวมมือด๎านการเกษตรและปุาไม๎ 

 2. อนุมัติในหลักการวํา กํอนที่จะมีการลงนามหากมีความจ าเป็นต๎องปรับปรุงแก๎ไขบันทึกความ
เข๎าใจในประเด็นที่ไมํใชํหลักการส าคัญ ให๎ กษ. ด าเนินการได๎โดยไมํต๎องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก 

 3. อนุมัติให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู๎แทนเป็นผู๎ลงนามในบันทึกความ            
เข๎าใจฯ  

 4. มอบหมายกระทรวงการตํางประเทศ (กต.) จัดท าหนังสือมอบอ านาจเต็ม (Full Powers) ให๎แกํผู๎
ลงนามในข๎อ 3 
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 รํางบันทึกความเข๎าใจฯ มีสาระส าคัญเป็นการสํงเสริมความรํวมมือระหวํางประเทศสมาชิกอาเซียน
กับ FAO ในเรื่องการเกษตร ปุาไม๎ ความม่ันคงทางอาหาร เพ่ือสํงเสริมกิจกรรมด๎านการพัฒนาในสาขาดังกลําว จึงไมํ
เป็นหนังสือสัญญาที่มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตพ้ืนที่นอกอาณาเขต หรือมีผลกระทบตํอความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอยํางกว๎างขวาง หรือมีผลผูกพันด๎านการค๎า การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศ
อยํางมีนัยส าคัญ และหากสํวนราชการเจ๎าของเรื่องเห็นวําสามารถปฏิบัติตามข๎อผูกพันในรํางบันทึกความเข๎าใจฯ ได๎ 
โดยไมํต๎องออกพระราชบัญญัติเพื่อให๎การเป็นไปตามหนังสือสัญญา รํางบันทึกความเข๎าใจฉบับนี้ก็ไมํเป็นหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 190 วรรสองของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต๎องได๎รับความเห็นชอบของรัฐสภากํอน
การด าเนินการให๎มีผลผูกพัน 
 
20. เรื่อง การลงนามความตกลงจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT-GT  
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรํางความตกลงวําด๎วยการจัดตั้งศูนย์ประสานความรํวมมืออนุ
ภูมิภาคเขตเศรษฐกิจสามฝุาย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle: IMT-
GT) โดยถือเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคหนึ่งของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย เนื่องจากเป็นความ
รํวมมือในการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจรํวมกันของ 3 ประเทศ  ตามที่รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์
ธ ารง บุญทรงไพศาล)  เสนอ    
  ทั้งนี้  ให๎รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีประจ ากรอบแผนงาน IMT-GT เป็นผู๎
ลงนามในความตกลงการจัดตั้งศูนย์ประสานความรํวมมืออนุภูมิภาค IMT-GT  ยืนยันเจตนารมณ์ของฝุายไทยในการ
สนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ประสานความรํวมมืออนุภูมิภาค IMT-GT ในระหวํางการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 18 
แผนงาน IMT – GT ในวันที่ 27 กันยายน 2555 ณ ประเทศมาเลเซีย  และให๎สํงรํางความตกลงวําด๎วยการจัดตั้งศูนย์
ประสานความรํวมมืออนุภูมิภาค IMT-GT  ไปเพื่อรัฐสภาพิจารณาให๎ความเห๎นชอบกํอนการลงนามในรํางความตกลง
ดังกลําวตํอไป  ตามนัยความเห็นของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาที่เห็นวําความตกลงวําด๎วยการจัดตั้งศูนย์
ประสานความรํวมมืออนุภูมิภาค IMT-GT  ต๎องได๎รับความเห็นชอบของรัฐสภาตามมาตรา 190 วรรคสอง ของ
รัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทยสํวนงบประมาณเพ่ือสนับสนุนเป็นคําบ ารุงประจ าปีให๎กับศูนย์ประสานความ
รํวมมืออนุภูมิภาค IMT-GT นั้น ให๎ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติด าเนินการตาม
ความเห็นของส านักงบประมาณ 
 
21. เรื่อง การเสนอให้มีการจัดตั้งส านักงานศูนย์ประสานงานอาเซียนทางด้านโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อจาก
สัตว์สู่คน (ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses : ACCAHZ) ในประเทศ
ไทย 
   คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตํอทําทีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ที่จะเสนอให๎มีการจัดตั้ง
ส านักงานศูนย์ประสานงานอาเซียนทางด๎านโรคระบาดสัตว์และโรคติดตํอจากสัตว์สูํคน (ASEAN Coordinating 
Centre for Animal Health and Zoonoses : ACCAHZ) ในประเทศไทย ตามท่ี กษ. เสนอ  
  สาระส าคัญของเรื่อง  
  กษ. รายงานวํา  
  1. คณะท างานด๎านปศุสัตว์แหํงอาเซียน (ASEAN Sectoral Working Group on Livestock : 
ASWGL) ได๎ก าหนดให๎จัดตั้งกลุํมความรํวมมือระดับภูมิภาคทางด๎านการควบคุมโรคระบาดสัตว์ (Regional 
Coordination Mechanism on Animal Health and Zoonoses : RCM) ภายใต๎กรอบการท างานของ ASEAN 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให๎เป็นหนํวยงานในการประสานการท างานภายในประเทศสมาชิก ASEAN และระหวําง 
ASEAN กับองค์การระหวํางประเทศด๎านการควบคุมโรคระบาดสัตว์  
   2. ผลการประชุม Special Senior Official Meeting of the 32nd Meeting of the ASEAN 
Ministers on Agriculture and Forestry (Special Som-32nd AMAF) ที่ประเทศกัมพูชา ระหวํางวันที่ 8-9 
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สิงหาคม 2554 ได๎รับรองข๎อเสนอของ ASWGL ให๎ด าเนินการจัดตั้งส านักงาน RCM โดยประเทศไทยและประเทศ
มาเลเซียได๎เสนอให๎มีการจัดตั้งส านักงาน RCM ที่ประเทศของตัวเอง  และมีการก าหนดชื่อ RCM วํา “ศูนย์
ประสานงานอาเซียนทางด๎านโรคระบาดสัตว์และโรคติดตํอจากสัตว์สูํคน” (ASEAN Coordinating Centre for 
Animal Health and Zoonoses : ACCAHZ) มีหน๎าที่ประสานงานระหวํางประเทศในภูมิภาค องค์การระหวําง
ประเทศ และหนํวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎องในการควบคุมปูองกันและก าจัดโรคระบาดในภูมิภาค  
  3. ASEAN ได๎จ๎างที่ปรึกษาท าการศึกษาความเป็นไปได๎ในการจัดตั้งส านักงาน RCM ภายใต๎
การศึกษาชื่อ “Strengthening ASEAN Regional Coordination of Animal Health and Zoonoses” โดย 
Nigel Perkins และคณะ ซึ่งผลการศึกษาได๎ก าหนดแนวทางท่ีเป็นไปได๎ในการจัดตั้งส านักงาน RCM วําควรที่จะตั้งอยูํ
ที่กรุงเทพฯ ประเทศไทย หรือจาการ์ต๎า ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นสถานที่ที่สะดวกตํอการเดินทางของ
ประเทศสมาชิกและสะดวกในการประสานงานกับองค์การระหวํางประเทศ เชํน องค์การอาหารและเกษตรแหํง
สหประชาชาติ (FAO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหวํางประเทศ (OIE) อีกท้ังมีหนํวยงานที่ด าเนินงานในระดับ
ภูมิภาคอยูํแล๎ว  
   4. การจัดตั้งส านักงาน ACCAHZ จะแบํงชํวงระยะเวลาการด าเนินงานออกเป็น 3 ระยะ คือ ระยะท่ี 
1 preparation (พ.ศ. 2254-2557) ระยะที่ 2 establishment (พ.ศ. 2558) และระยะท่ี 3 operation (พ.ศ. 2559 
เป็นต๎นไป) ซึ่งสถานที่ตั้งจะต๎องมีคุณสมบัติหลักท่ีต๎องพิจารณา ดังนี้ มีความเหมาะสมด๎านการเมืองและด๎านเทคนิคที่
ได๎รับการยอมรับจากประเทศสมาชิก มีโครงสร๎างตําง ๆ เหมาะสม (อาคาร การเงิน การเดินทาง สถานที่พัก) ได๎รับ
การสนับสนุนจากประเทศเจ๎าภาพ (อาคาร เจ๎าหน๎าที่ การเงิน และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ) เป็นศูนย์กลางส าหรับ
ประเทศสมาชิก (สะดวกในการเดินทาง) และมีคําใช๎จํายในการด ารงชีวิตที่เหมาะสม ส านักงาน ACCAHZ จะมี
เจ๎าหน๎าที่ประจ าและประกอบด๎วยหนํวยงานยํอย คือ Epidemiology Network Coordination, Laboratory 
Network Coordination, Program coordination และ operations Unit ด าเนินการโดยใช๎งบประมาณจาก 
ASEAN Animal Health Trust Fund (AAHTF) การเงินบริจาคจากประเทศสมาชิก และองค์กรอื่น ๆ  
   5. จากคุณสมบัติดังกลําวข๎างต๎นประเทศไทยมีความเหมาะสมในทุกด๎าน และในเดือนกันยายน 
2555 จะมีการประชุม Special Senior Official Meeting of the 34th Meeting of the ASEAN Ministers on 
Agriculture and Forestry (Special SOM-34th AMAF) ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งประเทศไทย
ต๎องแสดงทําทีและยืนยันความพร๎อมในการเสนอจัดตั้งส านักงาน ACCAHZ ในประเทศไทยอยํางเป็นทางการ ซึ่งต๎อง
ได๎รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีกํอน   
   6. การจัดตั้งส านักงานศูนย์ประสานงานอาเซียนทางด๎านโรคระบาดสัตว์และโรคติดตํอจากสัตว์สูํคน 
(ASEAN Coordinating Centre for Animal Health and Zoonoses : ACCAHZ) ในประเทศไทย มีลักษณะเป็น
ความตกลงระหวํางประเทศและสอดคล๎องกับนโยบายรัฐบาล โดยประเทศไทยจะได๎รับประโยชน์ ดังนี้  
   6.1 แสดงบทบาทความเป็นผู๎น าในระดับภูมิภาคในด๎านการควบคุม ปูองกัน และก าจัดโรค
ระบาดสัตว์  
    6.2 ส านักงาน ACCAHZ ในประเทศไทย ตามกรอบที่ได๎ก าหนดไว๎จะเป็นหนํวยงานที่มี
ศักยภาพในการใช๎ทรัพยากรตําง ๆ เชํน งบประมาณ ผู๎เชี่ยวชาญ เพื่อประโยชน์ในการปูองกันก าจัดโรคระบาดสัตว์  
    6.3 สามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาและการควบคุมโรคในระดับภูมิภาค อันจะเกิด
ผลดีในการปูองกันโรคที่อาจแพรํระบาดเข๎าสูํประเทศไทยได๎ เชํน โรคไข๎หวัดนก โรคปากและเท๎าเปื่อย เป็นต๎น  
  7. การจัดตั้งส านักงาน ACCAHZ ในประเทศไทยจะมีการจัดท าบันทึกข๎อตกลง ซึ่งบันทึกข๎อตกลง
ดังกลําวเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย และเป็นการลงนามระหวํางรัฐกับ
องค์การระหวํางประเทศตามมาตรา 2 ข๎อ (a) ของอนุสัญญากรุงเวียนนาวําด๎วยกฎหมายสนธิสัญญาระหวํางรัฐกับ
องค์การระหวํางประเทศ และเป็นเรื่องที่เก่ียวกับองค์การระหวํางประเทศท่ีมีผลผูกพันรัฐบาลไทย จึงต๎องเสนอเรื่อง
ตํอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให๎ความเห็นชอบ  
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22. เรื่อง ร่างข้อมติกรุงเทพฯ ว่าด้วยความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมอาเซียน  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบตํอรํางข๎อมติกรุงเทพฯ วําด๎วยความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมอาเซียน (Bangkok 
Resolution on ASEAN Environmental Cooperation)  
   2. มอบหมายให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมหรือผู๎แทนที่ได๎รับ
มอบหมายรํวมรับรองเอกสารในข๎อ 1. กับรัฐมนตรีอาเซียนด๎านสิ่งแวดล๎อม ในระหวํางการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ด๎านสิ่งแวดล๎อมอยํางเป็นทางการ ครั้งที่ 12 ทั้งนี้ หากมีความจ าเป็นต๎องปรับปรุงแก๎ไขรํางเอกสารดังกลําวที่ไมํใชํ
สาระส าคัญหรือไมํขัดตํอผลประโยชน์ของไทย ให๎กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมด าเนินการไปได๎โดย  
ไมํต๎องน าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก  
   สาระส าคัญ  
  สาระส าคัญของรํางข๎อมติกรุงเทพฯ วําด๎วยความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมอาเซียน เป็นการประกาศ
เจตนารมณ์รํวมกันเพื่อจัดการกับความท๎าทายจากปัญหาสิ่งแวดล๎อมโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
มลพิษจากหมอกควันข๎ามแดน และการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ โดยประเทศสมาชิกอาเซียนจะรํ วมกัน
ด าเนินการตามพันธสัญญาอาเซียนอยํางมีประสิทธิภาพเพ่ือความส าเร็จตามเปูาหมายการพัฒนาแหํงสหัสวรรษ 
(MDGs) ตลอดจนผลจากการประชุมสหประชาชาติวําด๎วยการพัฒนาอยํางยั่งยืน (Rio+20) รวมถึงกระตุ๎นให๎มีความ
พยายามอยํางจริงจังที่จะปกปูอง อนุรักษ์และใช๎ความหลากหลายทางชีวภาพของอาเซียนอยํางยั่งยืน โดยด าเนินการ
ตามแผนกลยุทธ์เพ่ือการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพส าหรับปี 2554-2563 และเปูาหมายไอจิวําด๎วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจนสํงเสริมการจัดการทรัพยากรน้ าอยํางยั่งยืน และเพ่ิมความรํวมมือระหวํางกันให๎มาก
ขึ้นเพ่ือปูองกันไฟปุาและลดมลพิษจากหมอกควันข๎ามแดน โดยการเฝูาระวังและการด าเนินกิจกรรมปูองกันอยําง
ตํอเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีการเสริมสร๎างความรํวมมือในการฟื้นฟูสภาพปุาและลดการตัดไม๎ท าลายปุา เพื่อปูองกัน
ความสูญเสียทางความหลากหลายทางชีวภาพและเพ่ิมแหลํงกักเก็บคาร์บอนในภูมิภาค  
 
23. เรื่อง การให้สัตยาบันในข้อตกลงว่าด้วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเสนอดังนี้   
  1. เห็นชอบให๎ประเทศไทย ให๎สัตยาบันในข๎อตกลงวําด๎วยการจัดตั้งศูนย์อาเซียนวําด๎วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ และให๎น าเสนอรัฐสภาเพ่ือขอความเห็นชอบตํอไป  
   2. เห็นชอบให๎รัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม หรือผู๎แทนที่ได๎รับ
มอบหมายเป็นผู๎ลงนามในข๎อตกลงดังกลําว  
  3. เห็นชอบให๎กระทรวงการตํางประเทศ (กต.) จัดท าหนังสือมอบอ านาจ (Full Powers) ให๎
รัฐมนตรีวําการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม หรือผู๎แทนที่ได๎รับมอบหมายในการลงนามสัตยาบัน 
และเม่ือรัฐสภาได๎ให๎ความเห็นชอบตํอสัตยาบันข๎อตกลงฯ แล๎วให๎ กต. จัดท าสัตยาบันสารมอบให๎เลขาธิการอาเซียน
ตํอไป  
  4. เห็นชอบให๎สมทบงบประมาณสนับสนุนกองทุนความหลากหลายทางชีวภาพแหํงอาเซียน 
(ASEAN Biodiversity Fund) จ านวน 50,000 เหรียญสหรัฐ  
 
24. เรื่อง  การลงนามใน Financial Agreement (FA)  on ASEAN Pesticide  Residue Data Generation 
Project for Establishment of Codex MRLs 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบตํอรํางความตกลงด๎านการสนับสนุนงบประมาณโครงการ Financing Agreement 
ส าหรับโครงการ ASEAN Pesticide  Residue Data Generation Project for Establishment of Codex MRLs 
  2. อนุมัติให๎เลขาธิการอาเซียนหรือผู๎แทนเป็นผู๎ลงนามในความตกลง FA ดังกลําว 
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  3. มอบหมายให๎กระทรวงการตํางประเทศแจ๎งส านักเลขาธิการอาเซียนผํานคณะผู๎แทนถาวรไทย
ประจ าอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา วํา รัฐบาลไทยเห็นชอบรํางความตกลง FA  และให๎เลขาธิการอาเซียนหรือผู๎แทนลง
นามในรํางความตกลง FA ดังกลําว 
  สาระส าคัฐของบันทึกความเข้าใจ ฯ สรุปได้ดังนี้  

1. วัตถุประสงค์ของบันทึกข๎อตกลง FA นี้ เพ่ือก าหนดระเบียบการและเงื่อนไขที่เก่ียวข๎องกับการ 
ด าเนินการของโครงการอาเซียน STDF/PG/337 เรื่อง การรวบรวมข๎อมูลสารพิษตกค๎าง เสริมสร๎างสมรรถนะระดับ
ภูมิภาคในการสํงออกตามเงื่อนไขด๎านสารก าจัดศัตรูพืชตามมาตรฐานระหวํางประเทศ โครงการดังกลําวจะได๎รับการ
สนับสนุนงบประมาณจาก STDF  ทั้งนี้ ทั้งสองภาคียินยอมวํา ความตกลง FA  นี้ จะมีผลบังคับใช๎เฉพาะเกี่ยวกับการ
ด าเนินการโครงการและจะมิได๎หมายถึงการสร๎างความสัมพันธ์ในด๎านการจ๎างระหวํางทั้งสองภาคีหรือระหวําง
บคุลากรหรือผู๎เข๎ารํวมโครงการของทั้งสองภาคีแตํอยํางใด 

2. ความตกลง FA จะมีผลบังคับใช๎และมีผลการใช๎ตั้งแตํวันที่ 1 มีนาคม 2555 ถึงวันที่ 27  
กุมภาพันธ์ 2558   

3. อาเซียนจะด าเนินการความตกลง FA นี้ ตามมาตรฐานมืออาชีพอยํางสูงสุด ในชํวงระหวํางเวลา 
ที่ระบุในความตกลงนี้ รวมทั้งแตํละภาคีจะต๎องรับผิดชอบให๎ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังภาระหน๎าที่และพันธะทางกฎหมาย 
ทุก ๆ ครั้งที่เกิดขึ้น  

4. ความตกลง FA นี้ ในกรณีใดกรณีหนึ่งก็ตาม  จะไมํได๎หมายถึงการมอบอ านาจอาเซียนให๎เป็น  
ตัวแทนขององค์กรการค๎าโลกหรือในทางกลับกัน และไมํมีการด าเนินการที่จะโน๎มน๎าวเจตนาดังกลําว  

5. อาเซียนจะด าเนินการโครงการโดยให๎ความรํวมมืออยํางใกล๎ชิดกับ United States  
Department of Agriculture (USDA)  ซึ่งได๎รับมอบหมายให๎การสนับสนุนความชํวยเหลือในรูปแบบที่มิใชํเป็นเงิน
งบประมาณ หรือ in-kind ส าหรับการประสานงานโดยทั่วไปของโครงการ 

6. อาเซียนยินยอมให๎เลขาธิการ Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR)  
พ านักอยูํที่ FAO  เพ่ือให๎ค าปรึกษาและให๎การสนับสนุนทางวิชาการให๎โครงการฯ  

7. ความตกลง FA  ประกอบด๎วย 18 มาตรา ได๎แกํ การจ๎างงาน การรายงาน การจัดการ  การคลัง  
การจํายและการโอนเงินงบประมาณ การประเมินผล การเป็นเจ๎าของวัสดุอุปกรณ์ และทรัพย์สินอื่น ๆ ลิขสิทธิ์ทาง
ปัญญาและทางทรัพย์สินอุตสาหกรรม การใช๎ การกระจาย  และการจัดพิมพ์ของข๎อมูลขําวสาร   ข๎อขัดแย๎ง
ผลประโยชน์หรือความลับ  ความรับผิดชอบ การสิ้นสุด  การปรับปรุงแก๎ไข การตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการ เอกสิทธิ์
และภูมิคุ๎มกัน และการติดตํอประสานงานเป็นทางการ 
 
25. เรื่อง รายงานผลการด าเนินการโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 และพิจารณาปริมาณ
และวงเงินโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและอนุมัติ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ ดังนี้ 
  1. รับทราบผลการด าเนินงานโครงการรับจ าน าข๎าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 และนาปรัง ปี 
2555 
   2. อนุมัติวงเงินและปริมาณการรับจ าน าข๎าวเปลือก ปีการผลิต 2555/56  
  โดยให๎คงปริมาณและวงเงินโครงการรับจ าน าข๎าวเปลือกปีการผลิต 2555/56 ตามมติ กขช. เมื่อ
วันที่ 3 กันยายน 2555 ที่อนุมัติวงเงินเพื่อใช๎เป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจ าน าข๎าวเปลือก จ านวน 26 ล๎านตัน (นาปี 15 
ล๎านตัน นาปรัง 11 ล๎านตัน) เป็นจ านวนเงิน 405,000 ล๎านบาท แยกเป็น นาปี จ านวน 240,000 ล๎านบาท นาปรัง 
จ านวน 165,000 ล๎านบาท โดยขอให๎รัฐบาลโดย กค. พิจารณาจัดหาเงินทุนให๎แกํ ธ.ก.ส. และรัฐบาลรับภาระช าระ
คืนต๎นเงินและดอกเบี้ยจากการกู๎เงินและคําใช๎จํายตําง ๆ ที่เกิดข้ึนจริง รวมทั้งผลขาดทุนที่เกิดข้ึนจากโครงการทั้งหมด
เพ่ือใช๎ในการรับจ าน า และในระหวํางการจัดหาเงินทุนดังกลําว กรณีมีความจ าเป็นให๎ใช๎เงินทุน  
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ธ.ก.ส. เพ่ือจํายเงินกู๎ไปกํอน หาก ธ.ก.ส. มีเงินทุนเพียงพอ ทั้งนี้ ต๎องตกลงกับ ธ.ก.ส. เป็นคราว ๆ โดยคิดอัตราชดเชย
ต๎นทุนเงินในอัตรา FDR + 1.3 และวงเงินจํายขาดการด าเนินการรับจ าน าข๎าวเปลือกรวมทั้งสิ้น 11,771.25 ล๎านบาท 
แยกเป็น คําดอกเบี้ยสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จ านวน 7,492.50 ล๎านบาท (นาปี 4,440 ล๎านบาท นาปรัง 3,052.50 ล๎าน
บาท) คําบริหารสินเชื่อของ ธ.ก.ส. จ านวน 4,218.75 ล๎านบาท (นาปี 2,500 ล๎านบาท นาปรัง 1,718.75 ล๎านบาท) 
และคําใช๎จําย ในการระบายข๎าวเปลือกหลุดจ าน ายุ๎งฉาง จ านวน 60 ล๎านบาท  
 
26. เรื่อง การกู้เงินเพื่อใช้ในโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ 
  1. ให๎ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ใช๎เงินกู๎โครงการรับจ าน าข๎าวเปลือก
นาปี ปีการผลิต 2554/55 วงเงิน 105,910 ล๎านบาทเดิมเพ่ือเป็นคําใช๎จํายโครงการรับจ าน าข๎าวเปลือกนาปรัง ปีการ
ผลิต 2555 เพ่ิมเติมจากเดิมวงเงิน 120,000 ล๎านบาท จ านวน 8 ล๎านตัน เป็นวงเงิน 161,000 ล๎านบาท จ านวน 
11.11 ล๎านตัน 
  2. ให๎ ธ.ก.ส. กู๎เงินเพื่อเป็นคําใช๎จํายในการด าเนินโครงการรับจ าน าข๎าวเปลือกนาปรัง ปีการผลิต 
2555 เพ่ิมเติมจากเดิมวงเงิน 120,000 ล๎านบาท จ านวน 8 ล๎านตัน เป็นวงเงิน 161,000 ล๎านบาท จ านวน 11.11 
ล๎านตัน จากสถาบันการเงินตําง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให๎ ธ.ก.ส. กู๎เงินเพื่อบริหารจัดการหนี้เงินกู๎ด๎วยการ 
Refinance หรือ Roll over หรือ Prepayment โดย กค. ค้ าประกันต๎นเงินกู๎และดอกเบี้ย รัฐบาลรับภาระช าระคืน
ต๎นเงินและดอกเบี้ยจาการก๎ูเงิน และคําใช๎จํายตําง ๆ ที่เกิดข้ึนจริงจากการด าเนินโครงการทั้งหมด  
  3. ให๎ กค. เป็นผู๎พิจารณาการก๎ูเงิน วิธีการก๎ูเงิน เงื่อนไข และรายละเอียดตําง ๆ ของการกู๎เงินและ
การค้ าประกันเงินกู๎ของ ธ.ก.ส. ที่เกิดจากการกู๎เงินและการบริหารจัดการหนี้ของ ธ.ก.ส. โดย กค. ค้ าประกันเงินก๎ูใน
แตํละครั้งตามโครงการรับจ าน าข๎าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 วงเงินก๎ูไมํเกิน 161,000 ล๎านบาท ได๎ตามความเหมาะสม
และจ าเป็น รวมทั้งการบริหารจัดการหนี้รํวมกับ ธ.ก.ส. ด๎วยการ Refinance หรือ Roll over หรือ Prepayment 
โดย กค. ค้ าประกันจนกวําจะมีการช าระคืนเงินกู๎เสร็จสิ้น รัฐบาลรับภาระช าระคืนต๎นเงินและดอกเบี้ยจากการกู๎เงิน
และคําใช๎จํายตําง ๆ ที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งผลขาดทุนที่เกิดข้ึนจากโครงการทั้งหมด 
  4. การชดเชยต๎นทุนเงินให๎ ธ.ก.ส. ในสํวนที่ ธ.ก.ส. ส ารองจํายให๎เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีที่ได๎
อนุมัติไว๎เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 และ 22 กุมภาพันธ์ 2555 (ข๎อ 2) ส าหรับโครงการรับจ าน าข๎าวเปลือกนา
ปรัง ปี 2555  
  5. ให๎ ธ.ก.ส. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด าเนินการตามท่ีคณะรัฐมนตรีได๎มี
มติอนุมัติเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ส าหรับโครงการรับจ าน าข๎าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 เกี่ยวกับการแยกบัญชี
ด าเนินงาน การน าสํงเงินที่ได๎จากการช าระคําสินค๎า การดูแลสินค๎า (Stock) การแตํงตั้งคณะอนุกรรมการปิดบัญชี 
การก ากับ ติดตาม ควบคุม รวมทั้งการรายงานความก๎าวหน๎า  
 

แต่งตั้ง 
 
27. เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1. การขออนุมัติเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจ าประเทศไทยอีกครั้ง
ภายหลังจากที่เคยปิดเป็นการชั่วคราว 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเปิดสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐโคลอมเบียประจ าประเทศไทยอีกครั้ง 
ภายหลังจากท่ีเคยปิดเป็นการชั่วคราว เพ่ือเป็นชํองทางในการสํงเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหวํางไทยกับ
สาธารณรัฐโคลอมเบียให๎ใกล๎ชิดมากขึ้น รวมทั้งกับภูมิภาคลาตินอเมริกาในภาพรวม โดยเฉพาะด๎านเศรษฐกิจ การค๎า 
การลงทุน ความม่ันคง และการติดตํอระหวํางประชาชน ตามท่ีกระทรวงการตํางประเทศเสนอ  
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  2. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตํงตั้งนางสาวจ ารัส  แหยมสร๎อยทอง รองอธิบดีกรมสรรพากร ให๎ด ารง
ต าแหนํง ที่ปรึกษาด๎านประสิทธิภาพ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
ตั้งแตํวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนสมบูรณ์ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  
ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งเป็นต๎นไป 
 
  3. ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตํงตั้งนายสมบูรณ์  เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู๎อ านวยการส านักสํงเสริมและ
พัฒนาการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส านักงานปลัดกระทรวง ให๎ด ารงต าแหนํง ที่ปรึกษาด๎านการ
สื่อสาร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตั้งแตํวันที่ 13 มีนาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนสมบูรณ์ ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเสนอ ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งเป็นต๎นไป 
 

4. ขออนุมัติรับโอนข้าราชการตุลาการมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ และแต่งตั้งข้าราชการ 
ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอน นายประภาศ คงเอียด ข๎าราชการตุลาการชั้น 3 ต าแหนํง ผู๎
พิพากษาหัวหน๎าคณะในศาลอาญา ส านักงานศาลยุติธรรม มาบรรจุเป็นข๎าราชการพลเรือนสามัญ และแตํงตั้งให๎ด ารง
ต าแหนํงที่ปรึกษากฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง ตามที่กระทรวงการคลัง
เสนอ โดยให๎มีผลตั้งแตํวันที่พระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งเป็นต๎นไป ทั้งนี้ คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม (กต.) 
ได๎มีมติเห็นชอบให๎โอนข๎าราชการตุลาการดังกลําวด๎วยแล๎ว 
 

5. รัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจ าประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสเสนอขอแตํงตั้ง นายตีแยรี วีโต (Mr. 
Thierry Viteau) ให๎ด ารงต าแหนํงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู๎มีอ านาจเต็มแหํงสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจ าประเทศไทยคน
ใหมํ โดยมีถิ่นพ านัก ณ กรุงเทพมหานคร สือแทน นายกิลดา เลอ ลีเดก (Mr. Gildas Le Lidec) ตามท่ีกระทรวงการ
ตํางประเทศ เสนอ 
 

6. รัฐบาลสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจ าประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนเสนอขอแตํงตั้ง นายอาบูบาคาร์ มัลที 
- คามารา (Mr. Abubakarr Multi - Kamara) ให๎ด ารงต าแหนํง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู๎มีอ านาจเต็มแหํง
สาธารณรัฐเซียร์ราลีโอนประจ าประเทศไทยคนใหมํ โดยมีถ่ินพ านัก ณ กรุงปักก่ิง สืบแทน อัลฮัจญี   อับดุล กะรีม กูรู
มา (Alhaji Abdul Karim Koroma) ตามท่ีกระทรวงการตํางประเทศ เสนอ 
 
  7. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสุข) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตํงตั้ง นายสกล ภูมิรัตนประพิณ ผู๎อ านวยการโรงพยาบาล (ผู๎อ านวยการ
เฉพาะด๎าน (แพทย์)) โรงพยาบาลสมุทรสาคร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ส านักงานปลัดกระทรวง ให๎
ด ารงต าแหนํง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด๎านเวชกรรม สาขากุมารเวชกรรม) กลุํมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาล
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สมุทรสาคร ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตํวันที่ 13 
มิถุนายน 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ๎วนสมบูรณ์ ตามที่กระทรวงสาธารณสุข เสนอ  
  ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งเป็นต๎นไป 
 
   8. การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ต าแหน่งรองปลัด          
ส านักนายกรัฐมนตรี (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตํงตั้ง นายกมล สุขสมบูรณ์ ผู๎ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี            
(ผู๎ตรวจราชการกระทรวง) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ให๎ด ารงต าแหนํงรองปลัดส านักนายกรัฐมนตรี              
(นักบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี ส านักนายกรัฐมนตรี ตามท่ีส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ 
  ทั้งนี้  ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งเป็นต๎นไป 
 
  9. แต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตํงตั้งข๎าราชการให๎ด ารงต าแหนํงประเภทบริหารระดับสูง ตามที่กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์เสนอ ดังนี้ 
  1. สับเปลี่ยนหมุนเวียนต าแหนํงข๎าราชการประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 2 ราย ดังนี้ 
   1.1 นายปิ่นชาย ปิ่นแก๎ว ผู๎อ านวยการส านักงาน (นักบริหาร) ส านักงานสํงเสริมสวัสดิภาพ
และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎สูงอายุ ให๎ด ารงต าแหนํง ผู๎ตรวจราชการกระทรวง ส านักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
   1.2 นางญาณี เลิศไกร ผู๎ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ให๎ด ารงต าแหนํง ผู๎อ านวยการส านักงาน (นักบริหาร) ส านักงานสํงเสริม     
สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู๎ด๎อยโอกาส และผู๎สูงอายุ 
  2. เลื่อนข๎าราชการขึ้นแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํงที่วําง จ านวน 1 ราย คือ นายสามารถชาย จอมวิญญา 
รองผู๎อ านวยการส านักงาน (นักบริหาร) ส านักงานสํงเสริมสวัสดิการและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู๎ด๎อยโอกาส และ
ผู๎สูงอายุ ขึ้นแตํงตั้งให๎ด ารงต าแหนํง ผู๎ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 
  ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้ง เป็นต๎นไป 
 
  10. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง            
(กระทรวงอุตสาหกรรม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตํงตั้ง นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงาน
คณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน กระทรวงอุตสาหกรรม ให๎ด ารงต าแหนํงรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) 
ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2555  
  ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้งเป็นต๎นไป 
 
  11. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม            
จ านวน 7 ราย ให๎ด ารงต าแหนํงตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ดังนี้ 

 1. นายณัฐพล ณัฏฐสมบูรณ์ เลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให๎ด ารงต าแหนํงผู๎อ านวยการ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
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  2. นายโสภณ ผลประสิทธิ์ ผู๎อ านวยการ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม ให๎ด ารงต าแหนํงอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
  3. นายพสุ โลหารชุน อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมสํงเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
ให๎ด ารงต าแหนํงรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงอุตสาหกรรม 
  4. นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู๎ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงอุตสาหกรรม ให๎ด ารงต าแหนํงเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานคณะกรรมการสํงเสริมการลงทุน 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
  5. นายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ ผู๎ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงอุตสาหกรรม ให๎ด ารงต าแหนํงเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานคณะกรรมการอ๎อยและ               
น้ าตาลทราย กระทรวงอุตสาหกรรม 
  6. นายสุรพงษ์ เชียงทอง ผู๎ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงอุตสาหกรรม ให๎ด ารงต าแหนํงเลขาธิการ (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม  
  7. นายเสนํห์ นิยมไทย ผู๎ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงอุตสาหกรรม ให๎ด ารงต าแหนํงอธิบดี (นักบริหารระดับสูง) กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแรํ 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
  ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้ง เป็นต๎นไป 
 
  12. การแต่งตั้งข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเลื่อนและแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือนสามัญให๎ด ารงต าแหนํงผู๎ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู๎ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวม 6 ราย               
ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้ 
  1. นายวิณะโรจน์ ทรัพย์สํงสุข รองผู๎อ านวยการ (นักบริหารต๎น) ส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตร
และอาหารแหํงชาติ ให๎ด ารงต าแหนํงผู๎วําราชการกระทรวง (ผู๎ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  2. นายอนันต์ ลิลา รองอธิบดี (นักบริหารต๎น) กรมสํงเสริมการเกษตร ให๎ด ารงต าแหนํงผู๎ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู๎ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  3. นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ รองอธิบดี (นักบริหารต๎น) กรมชลประทาน ให๎ด ารงต าแหนํง
ผู๎ตรวจราชการกระทรวง (ผู๎ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  4. นายชาญพิทยา ฉิมพาลี รองอธิบดี (นักบริหารต๎น) กรมการข๎าว ให๎ด ารงต าแหนํงผู๎ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู๎ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  5. นายนิรันดร เอ้ืองตระกูลสุข รองอธิบดี (นักบริหารต๎น) กรมปศุสัตว์ ให๎ด ารงต าแหนํงผู๎ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู๎ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  6. นางนารีณัฐ รุณภัย รองเลขาธิการ (นักบริหารต๎น) ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให๎ด ารง
ต าแหนํงผู๎ตรวจราชการกระทรวง (ผู๎ตรวจราชการกระทรวงสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
  ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้ง เป็นต๎นไป 
 
  13. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตํงตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลางชุดใหมํ  จ านวน 7 
คน เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได๎ด ารงต าแหนํงมาครบก าหนด 2 ปี ตามวาระ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 ตามท่ี
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ โดยมีรายชื่อดังตํอไปนี้  1. นายวสันต์ บุญเกิด  2. นายแววจักร กองพลพรหม            
3. นายละเอียด สายน้ าเขียว  4. นายวิทยา ประจันตะเสน 5. นายวีระ วงศ์แสงนาค 6. นายจรัญ ภูขาว                 
7. นายจรูญ พจน์สุนทร 
  ทั้งนี้   ตั้งแตํวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เป็นต๎นไป  
 
  14. ขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตํงตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จ านวน            
9 คน  เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได๎ครบวาระด ารงต าแหนํง ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ ดังนี้  ผู้แทน
เกษตรกร ประกอบด๎วย   นายประพันธ์ เทียนวิหาร  นายปณิธาน ตั้งพิทักษ นายเอกวิทย์ สายแก๎วเทศ   นายตระกูล 
สวํางอารมณ์  นายปัญญา ถ้ าแก๎ว  นายสมชาย รอดหยูํ  ผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด๎วย นายอ านาจ ทองเบ็ญญ์            
ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ธันวา จิตต์สงวน  ผู๎ชํวยศาสตราจารย์อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ 
  ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 28 กันยายน 2555 เป็นต๎นไป 
 
  15. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (ต าแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการแตํงตั้งข๎าราชการการเมืองเฉพาะราย คือ นายฐนนท์ศรณ์                
เลิศฤทธิ์ ศิริกุล ให๎ด ารงต าแหนํงที่ปรึกษารัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวงพาณิชย์  (รัฐมนตรีชํวยวําการกระทรวง
พาณิชย์ นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์) แทนนายดิฐ อัศวพลังพรหม ที่ลาออก  ตามท่ีรัฐมนตรีวําการกระทรวงพาณิชย์
เสนอ   
 
  16. การแต่งตั้งประธานร่วมฝ่ายไทยในองค์กรร่วมไทย  - มาเลเซีย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตํงตั้ง นายนภดล มัณฑะจิตร ให๎ด ารงต าแหนํงประธานรํวมฝุายไทย             
ในองค์กรรํวมไทย – มาเลเซีย  ตํอไปอีกวาระหนึ่ง โดยให๎มีวาระการด ารงต าแหนํง  3 ปี ตามที่รัฐมนตรี                 
วําการกระทรวงพลังงานเสนอ ทั้งนี้  ตั้งแตํวันที่ 29 กันยายน 2555 เป็นต๎นไป 
 
  17. การปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ (คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการ
ที่ดินเชิงระบบและคณะกรรมการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการ (คณะกรรมการบูรณา           
การการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบและคณะกรรมการก าหนดเปูาหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ) ตามท่ี          
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ  

1. แตํงตั้งรองนายกรัฐมนตรี (ร๎อยต ารวจเอก เฉลิม อยูํบ ารุง) เป็นประธานกรรมการ ใน 
คณะกรรมการบูรณาการการบริหารจัดการที่ดินเชิงระบบ แทนรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)   

2. แตํงตั้งรองนายกรัฐมนตรี (ร๎อยต ารวจเอก เฉลิม อยูํบ ารุง) เป็นประธานกรรมการ ใน 
คณะกรรมการก าหนดเปูาหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐแทนรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)  

3. แตํงตั้งรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธ ารง บุญทรงไพศาล) เป็นรองประธาน 
กรรมการ ในคณะกรรมการก าหนดเปูาหมายและนโยบายก าลังคนภาครัฐ เพ่ิมเติม  
  ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เป็นต๎นไป 
 
  18. การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่ง รองผู้อ านวยการส านักข่าวกรองแห่งชาติ           
(นักบริหารสูง) 
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คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให๎นายกัมพุช วุฒิวงศ์ ที่ปรึกษาด๎านการพัฒนาระบบงานการขําว (นักการขําว
ทรงคุณวุฒิ) กลุํมงานที่ปรึกษา ย๎ายไปด ารงต าแหนํงรองผู๎อ านวยการส านักขําวกรองแหํงชาติ ตามท่ีส านักขําวกรอง
แหํงชาติเสนอ ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้ง เป็นต๎นไป 
 
  19. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือนสามัญในกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
ให๎ด ารงต าแหนํงประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2555                
จ านวน 3 ราย ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เสนอดังนี้ 
  1. น.ส.เสาวณี มุสิแดง รองปลัดกระทรวง (บริหารระดับสูง)  ให๎ด ารงต าแหนํงอธิบดี                            
(บริหารระดับสูง) กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
  2. นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร์ อธบิดี (บริหารระดับสูง) กรมวิทยาศาสตร์บริการ ให๎ด ารงต าแหนํง
เลขาธิการ (บริหารระดับสูง) ส านักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
  3. นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ ที่ปรึกษาด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วิชาการทรงคุณวุฒ)ิ 
ส านักงานปลัดกระทรวง ให๎ด ารงต าแหนํงผู๎ตรวจราชการกระทรวง (บริหารระดับสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง 
  ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้ง เป็นต๎นไป 
 
  20. การแต่งตั้งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง) (ส านักนายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตํงตั้งนายนครเขตต์ สุทธปรีดา ผู๎ชํวยเลขาธิการ ก .พ.ร. ส านักงาน ก.พ.ร. 
ให๎ด ารงต าแหนํง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เพ่ือ
ทดแทนผู๎เกษียณอายุราชการ ตามที่ส านักงาน ก.พ.ร. เสนอ 
  ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้ง เป็นต๎นไป 
 
  21. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง                    
(กระทรวงแรงงาน) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตํงตั้งข๎าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให๎ด ารงต าแหนํง
ประเภทบริหารระดับสูง จ านวน 5 ราย ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2555  เพ่ือทดแทนผู๎เกษียณอายุราชการและสับเปลี่ยน
หมุนเวียน ตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอ  

 1. นายพลูศักดิ์ เศรษฐนันท์ ผู๎ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ให๎ด ารงต าแหนํง 
รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง 

 2. นายอาทิตย์ อิสโม อธิบดีกรมสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงาน ให๎ด ารงต าแหนํงรองปลัดกระทรวง
ส านักงานปลัดกระทรวง 
  3. นางอ ามร เชาวลิต ที่ปรึกษาด๎านประสิทธิภาพ (นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) ส านักงาน
ประกันสังคม ให๎ด ารงต าแหนํง ผู๎ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง 
  4. นายนคร ศิลปอาชา รองปลัดกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ให๎ด ารงต าแหนํง                           
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  5. นายปกรณ์ อมรชีวิน ผู๎ตรวจราชการกระทรวง ส านักงานปลัดกระทรวง ให๎ด ารงต าแหนํง                 
อธิบดีกรมสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงาน 
  ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎าฯ แตํงตั้ง เป็นต๎นไป 
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  22. แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการของการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติแตํงตั้ง เรือตรี วิโรจน์ จงชาณสิทโธ เพื่อเป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการ            
ของการทําเรือแหํงประเทศไทย  แทนนายเฉลิมชัย มีคุณเอ่ียม ที่ลาออกไป  ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ                
  ทั้งนี ้ ตั้งแตํวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เป็นต๎นไป  
 
  23. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ (กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตํงตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์              
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม (ทส.) เสนอ จ านวน 2 ราย ดังนี้ 

 1. นางสาววิชญาณี โอชา เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนพฤกษศาสตร์                 
แทนนายพงษ์ทร ชยาตุลชาต ที่ลาออก 

 2. นายทวี ไอศูรย์พิศาลศิริ เป็นกรรมการผู๎แทนกระทรวงการคลังในคณะกรรมการองค์การ             
สวนพฤกษศาสตร์เพิ่มเติม ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เป็นต๎นไป 
 
  24. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเสนอ ดังนี้   

1. อนุมัติให๎ นายไพรัช  ชัยชาญ พ๎นจากต าแหนํงกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์  
โดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 16 (3) แหํงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การสวนสัตว์ พ.ศ. 2497  

2. เห็นชอบแตํงตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แทนกรรมการเดิม                         
ที่พ๎นจากต าแหนํงจ านวน 2 ราย ได๎แกํ  1) นายทรงพล พนาวงศ์ (เป็นผู๎มีรายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ)  2) นายฤทธิณรงค์ กุลประสูตร  

ทั้งนี้  ตั้งแตํวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เป็นต๎นไป  
 
  25. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันอนุญาโตตุลาการ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติแตํงตั้งกรรมการผู๎ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 5 คน ในคณะกรรมการสถาบัน
อนุญาโตตุลาการ ตามพระราชบัญญัติสถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2550 ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้              
1) ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ 2) นายชูจิรา กองแก๎ว 3) นายอุดม พัวสกุล 4) นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงศ์ 
5) นายชัยธวัช เสาวพนธ์ ทั้งนี้  ตั้งแตํวันที่ 2 ตุลาคม 2555 เป็นต๎นไป 
 
  26. การมอบหมายและมอบอ านาจให้รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีเพิ่มเติม 

1. ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 224/2555 เรื่อง  มอบหมายและมอบอ านาจให้รอง 
นายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่  224  /2555  เรื่อง มอบหมายและ             
มอบอ านาจให๎รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี เพ่ิมเติม ตามท่ีส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ   

ตามท่ีได๎มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 23/2555 ลงวันที่ 24 มกราคม 2555  มอบหมายและมอบ
อ านาจให๎รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  ที่ 193/2555 
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555  การมอบอ านาจตามกฎหมายให๎รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี 
เพ่ิมเติม  และ ที่ 194/2555  ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2555 ปรับปรุงการมอบหมายและมอบอ านาจให๎รัฐมนตรีประจ า
ส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี  นั้น 



 33 

  โดยที่รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิ ชัยดิษฐ )  ลาออกจากต าแหนํงตั้งแตํวันที่  30 กันยายน 
2555   เพ่ือให๎การบริหารราชการด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย เหมาะสมและตํอเนื่อง   จึงอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 10  มาตรา 11  มาตรา 12  มาตรา 15  และมาตรา 38 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน  
พ.ศ. 2534  และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมครั้งสุดท๎าย   โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน  (ฉบับที่ 5)           
พ.ศ. 2545  และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวํา
ด๎วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2550  นายกรัฐมนตรีจึงให๎ยกเลิกความในสํวนที่ 2 ข๎อ 1 ของค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 
23/2555  ลงวันที่ 24 มกราคม 2555  และมอบหมายและมอบอ านาจให๎รองนายกรัฐมนตรีก ากับการบริหารราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี  และให๎รองนายกรัฐมนตรีสั่งและ ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี และก ากับดูแลแทน
นายกรัฐมนตรี ส าหรับสํวนราชการ และหนํวยงานของรัฐ เพิ่มเติม ดังตํอไปนี้ 
  1.  รองนายกรัฐมนตรี  (ร้อยต ารวจเอก เฉลิม  อยู่บ ารุง) 
  1.1   การมอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
   1.1.1 กระทรวงมหาดไทย 
   1.1.2 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  1.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให้ก ากับการบริหารราชการและสั่งและปฏิบัติราชการ
แทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 

   1.2.1  ส านักงานคณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน 
   1.2.2  ศูนย์อ านวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต๎  (ศอ.บต.) 
  1.3 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาศส านักนายกรัฐมนตรี              
ที่เกี่ยวข้องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข้อ 1.1 – ข้อ 1.2 ยกเว้น 
   1.3.1 เรื่องท่ีเกี่ยวกับกฎหมาย 
   1.3.2 การสถาปนาพระอิสริยยศ อิสริยศักดิ์ สมณศักดิ ์
   1.3.3 การแตํงตั้ง ในกรณีการแตํงตั้งประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด  ข๎าราชการ 
ต าแหนํงหัวหน๎าสํวนราชการระดับกระทรวงและกรม เอกอัครราชทูตประจ าตํางประเทศ กงสุล  และกรรมการ            
ที่มีต าแหนํงหน๎าที่ส าคัญ 
   1.3.4 การพระราชทานยศทหาร ต ารวจ ชั้นนายพล 
   1.3.5 การพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แกํพระบรมวงศานุวงศ์ และการพระราชทาน 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจ าปี 
   1.3.6 การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตหรือความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ และ             
การ 
ประกาศใช้ความตกลงระหว่างประเทศ 
   1.3.7 เรื่องส าคัญที่เคยมีประเพณีปฏิบัติให้เสนอนายกรัฐมนตรีลงนาม 
 2.  รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง) 
  2.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให๎ก ากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
   -   กระทรวงคมนาคม 
  2.2 ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาศส านักนายกรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข๎องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข๎อ 2.1  ยกเว๎นในข๎อ 1.3.1 – ข๎อ 1.3.7 
 3.  รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา) 
  3.1การมอบหมายและมอบอ านาจให๎ก ากับการบริหารราชการแทนนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
    3.1.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
   3.1.2 ส านักงานพระพุทธศาสนาแหํงชาติ 
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  3.2  ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ และลงนามในประกาศส านักนายกรัฐมนตรีที่
เกี่ยวข๎องกับการมีพระบรมราชโองการในเรื่องตามข๎อ 3.1  ยกเว๎นในข๎อ 1.3.1 – ข๎อ 1.3.7 
 4. การมอบหมายและมอบอ านาจให๎ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการและลงนามในประกาศ
ส านักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
  4.1  รองนายกรัฐมนตรี (ร๎อยต ารวจเอก เฉลิม  อยูํบ ารุง)  ในเรื่องตามข๎อ 2.1 – ข๎อ 2.4            
ของค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 23/2555 ลงวันที่ 24 มกราคม 2555  ยกเว๎นในข๎อ 1.3.1 – ข๎อ 1.3.7           
ของค าสั่งฉบับนี้ 
  4.2  รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง)  ในเรื่องตามข๎อ 3.1 ของค าสั่งส านัก
นายกรัฐมนตรี ที ่23/2555 ลงวันที่ 24 มกราคม 2555  ยกเว๎นในข๎อ 1.3.1 – ข๎อ 1.3.7 ของค าสั่งฉบับนี้ 
  4.3  รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา) ในเรื่องตามข๎อ 4.1 – ข๎อ 4.2 ของค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 23/2555 ลงวันที่ 24 มกราคม 2555  ยกเว๎นในข๎อ 1.3.1 – ข๎อ 1.3.7 ของค าสั่งฉบับนี้ 
  4.4  รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล  ศิลปอาชา)  ในเรื่องตามข๎อ 5.1 – ข๎อ 5.2 ของค าสั่ง
ส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 23/2555 ลงวันที่ 24 มกราคม 2555  ยกเว๎นในข๎อ 1.3.1 – ข๎อ 1.3.7 ของค าสั่งฉบับนี้ 

ทั้งนี้  ตั้งแตํวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต๎นไป   
   

2. ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่   225  /2555 เรื่อง  มอบหมายและมอบอ านาจให้                
รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการต่าง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี และมอบอ านาจตามกฎหมาย เพิ่มเติม 
 คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 225  /2555 เรื่อง มอบหมายและ 
มอบอ านาจให๎รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน๎าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตําง ๆ ตามกฎหมายและระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรี และมอบอ านาจตามกฎหมาย เพ่ิมเติม ตามท่ีส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ   

ตามท่ีได๎มีค าสั่งส านักนายกรัฐ มนตรี ที่ 37/2555 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555  มอบหมายและมอบ
อ านาจให๎รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน๎าที่ประธานกรรมการ รองประธาน
กรรมการ กรรมการ ในคณะกรรมการตําง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  และมอบอ านาจตาม
กฎหมาย  ที่ 93/2555 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555  มอบหมายและมอบอ านาจให๎รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน๎าที่
ประธานกรรมการ  ในคณะกรรมการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม  และ ที่ 141/2555 ลงวันที่ 20 
มิถุนายน 2555  มอบหมายและมอบอ านาจให๎รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนต รีปฏิบัติ
หน๎าที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี เพิ่มเติม  นั้น 

โดยที่รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ )  ลาออกจากต าแหนํงตั้งแตํวันที่ 30 กันยายน 
2555  เพ่ือให๎การบริหารราชการด าเนินไปด๎วยความเรียบร๎อย เหมาะสมและตํ อเนื่อง  จึงอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 10 และมาตรา 15 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน  พ.ศ. 2534  ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่  5) พ.ศ. 2545   มาตรา 11 และมาตรา 12                         
แหํงพระราชบัญญัติระ เบียบบริหารราชการแผํนดิน พ .ศ. 2534 และมาตรา 38 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผํนดิน  พ.ศ. 2534   ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน  (ฉบับที่ 7)                        
พ.ศ. 2550 ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาวําด๎วยการมอบอ านาจ พ .ศ. 2550 นายกรัฐมนตรีจึงให๎ยกเลิกความในสํวน
ที่ 1 ข๎อ 1 ของค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 37/2555 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2555 และค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี            
ที่ 93/2555 ลงวันที่ 11 เมษายน 2555  และค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 141/2555 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 
เฉพาะในสํวนที่มอบหมายและมอบอ านาจให๎ปฏิบัติหน๎าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให๎มี
โฉนดชุมชน  และมอบหมายและมอบอ านาจให๎รองนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน๎าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการตําง  ๆ
ตามกฎหมายและระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี และมอบอ านาจตามกฎหมาย เพิ่มเติม  ดังตํอไปนี้ 
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  1.  รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยต ารวจเอก เฉลิม  อยู่บ ารุง) 
 1.1 การมอบหมายและมอบอ านาจใ ห๎ปฏิบัติหน๎าที่ประธานกรรมการ ในคณะกรรมการ
ตําง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 
  1.1.1 คณะกรรมการการกระจายอ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
  1.1.2  คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อัน 
   เป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ 
  1.1.3 คณะกรรมการข๎าราชการพลเรือน  

1.1.4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
  1.1.5 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต๎  
  1.1.6 คณะกรรมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหํงชาติ  

1.1.7 คณะกรรมการสิ่งแวดล๎อมแหํงชาติ  
 1.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให๎ปฏิบัติหน๎าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ตําง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ดังนี้ 
  1.2.1 คณะกรรมการกองทุนเงินชํวยเหลือผู๎ประสบสาธารณภัย ส านัก 
   นายกรัฐมนตรี 
  1.2.2 คณะกรรมการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

1.2.3 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์ชั้น 
  สายสะพาย 

1.2.4 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
1.2.5  คณะกรรมการปูองกันอุบัติภัยแหํงชาติ 
1.2.6 คณะกรรมการก าหนดนโยบายและก ากับดูแลกิจการประปาแหํงชาติ 
1.2.7 คณะกรรมการนโยบายการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแหํงชาติ  
1.2.8 คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนที่โดยรอบทําอากาศยานสุวรรณภูมิ 
1.2.9 คณะกรรมการบริหารจัดการแก๎ปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถลํมและภัยแล๎ง 
1.2.10 คณะกรรมการประสานงานเพื่อจัดให๎มีโฉนดชุมชน 

 1.3 การสั่งการตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบข๎าราชการพลเรือน และการด าเนินคดี ปกครอง 
รวมทั้งลงนามมอบอ านาจให๎พนักงานอัยการด าเนินคดีปกครองกรณีท่ีมีการฟูองนายกรัฐมนตรีในการสั่งการตาม
กฎหมายดังกลําว 
 1.4 การสั่งการตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบข๎าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  และการสั่ง
การตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบข๎าราชการครู ซึ่งเรื่องอยูํระหวํางการด าเนินการตามกฎหมายและการด าเนินคดี
ปกครอง  รวมทั้งลงนามมอบอ านาจให๎พนักงานอัยการด าเนินคดีปกครองกรณีท่ีมีการฟูองนายกรัฐมนตรีในการสั่งการ
ตามกฎหมายดังกลําว 
 1.5 การสั่งการตามกฎหมายวําด๎วยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 1.6 การสั่งการตามกฎหมายวําด๎วยระเบียบข๎าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานคร 
  2.  รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์  ณ ระนอง) 
 2.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให๎ปฏิบัติหน๎าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ตําง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย ดังนี้ 

2.1.1 คณะกรรมการสํงเสริมการพาณิชย์นาว ี
2.1.2  คณะกรรมการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
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 2.2 การมอบหมายและมอบอ านาจให๎ปฏิบัติหน๎าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ตําง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  2.2.1 คณะกรรมการอ านวยการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์แหํงชาติ 

2.2.2 คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารราชการแผํนดิน 
2.2.3 คณะกรรมการอ านวยการจัดระบบศูนย์ราชการ 

 2.2.4 คณะกรรมการชํวยเหลือเกษตรกรและผู๎ยากจน 
 2.3  การสั่งการตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
  3.  รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา) 
 3.1 การมอบหมายและมอบอ านาจให๎ปฏิบัติหน๎าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการ
ตําง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  3.1.1 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแหํงชาติ 
  3.1.2 คณะกรรมการนโยบายที่อยูํอาศัยแหํงชาต ิ
  3.1.3 คณะกรรมการสํงเสริมประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาแหํงชาต ิ

ทั้งนี้  ตั้งแตํวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต๎นไป   
 
 

3. ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่   226  /2555  เรื่อง  มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี  
ประจ าส านักนายกรัฐมนตรีก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพิ่มเติม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่   226  /2555  เรื่อง  มอบหมายให๎รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  เพ่ิมเติม ตามท่ีส านัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ   
 ตามท่ีได๎มีค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที่ 29/2555 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555  มอบหมายให๎รอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค  นั้น 
 โดยที่รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ )  ลาออกจากต าแหนํงตั้งแตํวันที่      30 กันยายน 
2555  เพ่ือให๎การบริหารราชการด าเนินไปด๎วยความ เรียบร๎อย เหมาะสมและตํอเนื่อง  จึงอาศัยอ านาจตามความใน
มาตรา 10 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ  แผํนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2545  มาตรา 11 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน 
พ.ศ. 2534  และมาตรา 38 แหํงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน พ .ศ. 2534  ซึ่งแก๎ไขเพ่ิมเติม โดย
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผํนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 และข๎อ 13 แหํงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
วําด๎วยการก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค พ.ศ. 2547  นายกรัฐมนตรจีึงมีค าสั่งให๎ยกเลิกความในข๎อ 1.1 
ของค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรีที่ 29/2555 ลงวันที่ 31 มกราคม 2555  และมอบหมายให๎รองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรีก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เพ่ิมเติม ดังตํอไปนี้ 

1.  รองนายกรัฐมนตรี (รอ๎ยต ารวจเอก เฉลิม อยูํบ ารุง) ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ 
ดังนี้  เขตตรวจราชการที่ 8 ของส านักนายกรัฐมนต รี  ได๎แกํ  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปัตตานี  จังหวัดยะลา  
จังหวัดสงขลา  จังหวัดสตูล 
 2.  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี (นายวรวัจน์  เอื้ออภิญ ญกุล)  ก ากับ และติดตามการ
ปฏิบัติราชการในพ้ืนที่  ดังนี้  เขตตรวจราชการที่ 7  ของส านักนายกรัฐมนตรี  ได๎แกํ  จังหวัดกระบี่     จังหวัดตรัง  
จังหวัดพังงา  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดระนอง 
 3.  รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี  (นางนลินี ทวีสิน)  ก ากับและติดตามการปฏิบัติราชการใน
พ้ืนที่ ดังนี้  เขตตรวจราชการที่ 6  ของส านักนายกรัฐมนตรี  ได๎แกํ  จังหวัดชุมพร     จังหวัดนครศรีธรรมราช  
จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี    
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 ทั้งนี้  ตั้งแตํวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต๎นไป   
 
  27. การแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตํงตั้งข๎าราชการให๎ด ารงต าแหนํงประเภทบริหารระดับสูง 
กระทรวงมหาดไทย แทนต าแหนํงที่วําง เนื่องจากเกษียณอายุราชการและการปรับเปลี่ยนต าแหนํง จ านวน 24 ราย 
ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย เสนอ ดังนี้ 
  1. นายประชา เตรัตน์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง ให๎ด ารงต าแหนํง
ผู๎ตรวจราชการกระทรวง (ผู๎ตรวจราชการสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง 
  2. นายจรินทร์ จักกะพาก ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสกลนคร ให๎ด ารงต าแหนํง
รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง 
  3. นายบุญสํง เตชะมณีสถิตย์ รองอธิบดี (นักบริหารต๎น) กรมการปกครอง ให๎ด ารงต าแหนํง            
ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสกลนคร 
  4. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดกาฬสินธุ์                        
ให๎ด ารงต าแหนํงผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดขอนแกํน 
  5. นายเสนีย์ จิตตเกษม ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดระยอง ให๎ด ารงต าแหนํง        
ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอุดรธานี 
  6. นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดจันทบุรี ให๎ด ารงต าแหนํง              
ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดระยอง 
  7. นายสุรชัย ขันอาสา ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดล าพูน ให๎ด ารงต าแหนํง             
ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดจันทบุรี 
  8. นายพรศักดิ์ เจียรณัย ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบึงกาฬ ให๎ด ารงต าแหนํง        
ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชัยภูมิ 
  9. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเกํา ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดระนอง ให๎ด ารงต าแหนํง
ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชุมพร 
  10.นายธานินทร์ สุภาแสน ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเชียงราย ให๎ด ารงต าแหนํง
ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเชียงใหมํ 
  11.นายพงษ์ศักดิ์ วังเสมอ ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนําน ด ารงต าแหนํงผู๎วํา
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเชียงราย 
  12.นายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดร๎อยเอ็ด ให๎ด ารงต าแหนํง
ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครปฐม 
  13.นายสมศักดิ์ ข าทวีพรหม ผู๎ตรวจราชกระทรวง (ผู๎ตรวจราชการสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง         
ให๎ด ารงต าแหนํงผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดร๎อยเอ็ด 
  14.นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเพชรบุรี ให๎ด ารงต าแหนํง 
ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครราชสีมา 
  15. นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครสวรรค์ ให๎ด ารงต าแหนํง
ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพิษณุโลก 
  16. นายชัยโรจน์ มีแดง ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพิษณุโลก ให๎ด ารงต าแหนํง 
ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครสวรรค์ 
  17. นายศิริพงศ์ หํานตระกูล ผู๎ตรวจราชการกระทรวง (ผู๎ตรวจราชการสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง 
ให๎ด ารงต าแหนํงผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดปทุมธานี 
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  18. นายประมุข ลมุล ผู๎ตรวจราชการกระทรวง (ผู๎ตรวจการสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง           
ให๎ด ารงต าแหนํงผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดปัตตานี 
  19. นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสุโขทัย ให๎ด ารงต าแหนํง  
ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพิจิตร 
  20. นายไมตรี อินทุสุต ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดพะเยา ให๎ด ารงต าแหนํง       
ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดภูเก็ต 
  21. นายพิเชษฐ ไพบูลย์ศิริ ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสิงห์บุรี ให๎ด ารงต าแหนํง
ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดลพบุรี 
  22. นายคณิต เอ่ียมระหงษ์ ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบุรีรัมย์ ให๎ด ารงต าแหนํง
ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสมุทรปราการ 
  23. นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู๎ตรวจราชการกระทรวง (ผู๎ตรวจการสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง         
ให๎ด ารงต าแหนํงผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอุบลราชธานี 
  24. นายก าธร ถาวรสถิต์ ผู๎วําราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอ านาจเจริญ ให๎ด ารงต าแหนํง
ผู๎ตรวจราชการกระทรวง (ผู๎ตรวจราชการสูง) ส านักงานปลัดกระทรวง 
  ทั้งนี้ ตั้งแตํวันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล๎า แตํงตั้ง เป็นต๎นไป 
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