
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/1035                        วันที ่ 6  ธันวาคม 2555 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  4  ธันวาคม  2555 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2555  ณ ห้องประชุม 
คณะรัฐมนตร ีทําเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตรีได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  
ทั้งนี้ โดยมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดังนี้ 

ด้านเศรษฐกจิ – สังคม 
วาระที่12 เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่เรือประมง 

ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2554 - 2555 
  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  
โดยกรมส่งเสรมิการเกษตรและกรมประมงใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 96,267,386.50 บาท เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติและชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติปี 2554-2555 ตามท่ี กษ. เสนอ 
โดยให้เบิกจ่ายจากรายจ่ายอ่ืนและจัดสรรงบประมาณใหกั้บธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตร
เพื่อดําเนินการต่อไปดังนี้  
  1. เกษตรกรผูป้ระสบภัยด้านพืชจํานวน 3 ภัย ได้แก่ ภัยศัตรูพืชระบาด ภัยแล้ง และภัยฝน 
ทิ้งช่วง จํานวน 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กําแพงเพชร กาญจนบุรี เชียงราย น่าน นครราชสีมา 
ประจวบคีรีขันธ์ ลพบุรี พะเยา สระบุรี และอุตรดิตถ์ เกษตรกรจํานวน 13,213 ราย วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 
93,115,550 บาท  
   2. เกษตรกรผูป้ระสบภัยด้านประมงจํานวน 2 ภัย ได้แก่ หอยแมลงภู่ตายและภัยพายุและ 
คลื่นลมแรง จาํนวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี ตราด นครศรีธรรมราช ปัตตานี 
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี ระนอง สงขลา สตูล และสมุทรสงคราม เกษตรกรจํานวน 54 ราย เรือประมง 
จํานวน 33 ลํา วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 3,151,836.50 บาท โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมประมง
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรวบรวมส่งสํานักงบประมาณ  พร้อมทั้งจัดทําคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณใน
คราวเดียวกัน  และให้ถือว่าคําขอดังกล่าวเป็นคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมสําเนาส่ง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่   
  หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ด้านตา่งประเทศ 
วาระที่19 เรื่อง การลงนามการเขา้ร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015  

   สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ
ดังนี้  
  1. การลงนามสัญญาการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015 ระหว่าง 
รัฐบาลไทยกับบริษัท Expo 2015 S.p.A. ของประเทศอิตาลี  
   2. ใหป้ลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณใ์นฐานะเป็น Commissioner General  
ของประเทศไทยเป็นผู้ลงนามในสญัญาการเข้าร่วมงานดังกล่าว  
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  3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงสัญญาการเข้าร่วมงานฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญ 
ก่อนมีการลงนาม ให ้กษ. หารือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้ง  
   สาระสําคัญของสัญญา เป็นการกําหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้จัดงานและผูเ้ข้าร่วมงาน  
ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย รวมถึง 
การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของสํานักงานมหกรรมโลก  ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก  
รวมทั้งกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ของประเทศเจ้าภาพ ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลทั่วไป   
  หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

แต่งตั้ง 
วาระที่ 22 เรือ่ง แต่งตั้ง 
ข้อที่ 1 การมอบหมายใหร้ัฐมนตรีประจําสาํนักนากยกรัฐมนตรีติดตามงานนโยบายรฐับาล 

  สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 281/2555  
เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล ตามท่ีสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรเีสนอโดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คือ ในหัวขอ้ที่ 

1.2 รฐัมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) ติดตามงานตามนโยบาย 
เร่งด่วน ด้านเศรษฐกิจ คือ ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและใหเ้กษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
  หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อที่ 4 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคาร 
เพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร 

สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังรองประธานกรรมการ และกรรมการอืน่ 
ในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ แทนกรรมการเดิมที่เกษียณอายุ ตามท่ีกระทรวงการคลัง
เสนอ ดังนี้1. นายชวลิต ชูขจร ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ แทน 
นางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ 2. นางฤชุกร สิริโยธิน ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ แทน 
นางสาวดวงมณี วงศ์ประทีป ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารง
ตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึง่ตนแทน 
  หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อที่ 8 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทอ่งเที่ยวและกีฬา 
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในกรณีทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่อยู่หรือไม่อาจ
ปฏิบัติราชการได้ ตามนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามท่ี
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยให้ครอบคลมุถงึกรณีที่ไม่มผีู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬาด้วย   
  หน่วยงานทีเ่ก่ียวข้อง   คือ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 
 
 
 

/ทั้งนี้... 
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วาระ
เรื่องที่

เศรษฐกิจ - สังคม 12 ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปี 2554 - 2555

ต่างประเทศ 19 การลงนามการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
แต่งต้ัง 22 ข้อท่ี 1 การมอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีติดตามงาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นโยบายรัฐบาล
ข้อท่ี 4 การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
ข้อท่ี 8 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเท่ียว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
และกีฬา

หมายเหตุ   การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สรุป มติ ครม.  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555

ด้าน เรื่อง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                                   วันที่ 4 ธันวาคม  2555          
                                                                                                                                             
 วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล   
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายทศพร เสรีรักษ์  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา และ
นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าว ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 

กฎหมาย 
 1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติ 
   ประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
 2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ พ.ศ. ....  
 3.  เรื่อง  ร่างข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการนําทุนหรือผลกําไรของทุนหมุนเวียนส่งเข้าบัญชี
   เงินคงคลังบัญชีที่ 1 พ.ศ. ....  
 4.  เรื่อง   ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดชื่อภูมิศาสตร์เป็นมาตรฐานของประเทศ  
   (ฉบับที่ 3)  
 5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ  
   (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 6.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือซ้ําซ้อนกับกฎหมายอื่น 
   พ.ศ. .... 
 7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี แห่งการสถาปนา  
   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …. 
 8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 แก้ไขเพิม่เติม
   โดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน่วย 
   ซ่อมอากาศยาน จํานวน 5 ฉบับ 
 9.  เรื่อง  ร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียน
   ร่วม พ.ศ. .... 
 10.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรี  
   เขตเลือกต้ังที่ 2 แทนตําแหนง่ที่ว่าง พ.ศ. .... 
 11.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
12.  เรื่อง  ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ  

   ปี 2554-2555  
 13.  เรื่อง   การจัดซื้อเครื่องบริโภค สําหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
 14.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยจ่ายคา่ธรรมเนียมแพทย์หรือที่เรียกช่ือ
   อย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครัวที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วย
   นอกในสถานพยาบาลของทางราชการในการตรวจรักษานอกเวลา  
 15.  เรื่อง  ขออนุมัติขยายขอบเขตการใช้จ่ายงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตร ี
   เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555  
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ศึกษา 
 16.  เรื่อง  การปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 

ต่างประเทศ 
 17.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบปฏิญญาเวียงจันทร์ว่าด้วยการยกระดับมุมมองมิติหญงิชายและความ 
   ร่วมมือระหว่างสตรีในอาเซียนเพื่อความย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม 
 18.   เรื่อง  ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรป 
 19.  เรื่อง  การลงนามการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015  
  20.  เรื่อง  ขออนุมัติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย – 
   แปซิฟิก ครั้งที ่2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) และแต่งต้ัง 
   คณะกรรมการระดับชาติของไทยเพื่อเตรียมการจัดประชุม 2nd APWS ที่ประเทศไทย 
 21.  เรื่อง  แถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุม่แม่น้ําโขง ครัง้ที่ 18  
 

แต่งตั้ง 
 22.  เรื่อง  แต่งต้ัง 

1. การมอบหมายให้รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีติดตามงานนโยบายรัฐบาล 
2. แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการของการท่าเรือแห่ง 
 ประเทศไทย 
3. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 313/2555   
4.   การแต่งต้ังรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อ   

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
5.  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
6.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องคก์ารมหาชน) 
7.  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

พ.ศ. 2545 (คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) 
8.  การแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    
9.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
10.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ

ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข) 
11.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ

ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
12.  รัฐบาลสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานาเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศ

ไทย  
13.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)  
14.  แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรฐัสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี (นาย

ปลอดประสพ สุรัสวดี) รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย  

15.  แต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย 
และค่าบริการทางการแพทย์ 

16.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 
17.  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายปิยวัชร นิยมฤกษ)์  
18.  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี (นายอดิศักด์ิ เบ็ญจศิริวรรณ) 
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19.  การมอบหมายผู้รักษาราชการแทนรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคม  
20.  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อดํารงตําแหน่งแทนผูซ้ึง่พ้นจากตําแหน่งก่อน

วาระ  
21.  แต่งต้ังกรรมการอื่นในคณะกรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย  
22.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครอง  
23.  แต่งต้ังกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศ

ไทย 
24.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรว่ีาการกระทรวง

อุตสาหกรรม  
25.  แต่งต้ังกรรมการอื่นในคณะกรรมการการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
26.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
27.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
28.  แต่งต้ังผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
29.  การตัดโอนตําแหน่ง รับโอนและแต่งต้ังรองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้)  
30.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง

ยุติธรรม)  
31.  แต่งต้ังกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  
   

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

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  

รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติประกันวนิาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบญัญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่าง
พระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแก้ไขถ้อยคําจาก “... รัฐมนตรีโดยความ
เห็นชอบของคณะกรรมการ ...” เป็น “... รัฐมนตรีโดยคําแนะนําของคณะกรรมการ ... ” ตามความเห็นของ
กระทรวงการคลังและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และใหส้่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป  
    
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาโดยรับข้อสังเกตของสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แลว้ดําเนินการต่อไปได้  
   ทั้งนี้ กค. เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาว่า  
   1. สืบเนื่องจากการที่ กค. ออกกฎกระทรวง กําหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสูบ พ.ศ. 2555 เพื่อปรับ
อัตราค่าแสตมป์ยาสูบให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน ส่งผลใหผู้้เพาะปลูกต้นยาสูบและผู้ประกอบอุตสาหกรรม
ยาสูบ ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บค่าแสตมป์ยาสูบสําหรับยาเส้นที่ซ้าํซ้อนในอุตสาหกรรมยาเส้น เนื่องจาก
พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 กําหนดให้ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบที่ทํายาเส้นจากใบยาที่ปลูกเองต้องเสียค่าแสตมป์
ยาสูบ (ภาษี) และเมื่อผูซ้ื้อนาํยาเส้นที่ได้ชําระภาษีแล้วดังกล่าวมาแบ่งบรรจุซองเพื่อจําหน่ายก็ต้องเสียค่าแสตมป์
ยาสูบ (ภาษี) อีกครั้งหนึ่ง  
   2. การแก้ไขปญัหาตามข้อ 1. สมควรปรับปรุงกฎกระทรวงกําหนดอัตราค่าแสตมป์ยาสบูเพื่อกําหนด
อัตราค่าแสตมป์ยาสูบ สําหรบัยาเส้นให้เหมาะสมกับสภาวการณ์เศรษฐกจิในปัจจุบันและไม่ส่งผลกระทบต่อชาวไร่ 
ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบที่ทํายาเส้นจากใบยาทีป่ลูกเอง และเพื่อบรรเทาภาระภาษีให้แก่เกษตรกรที่ผลิตยาเส้นที่ใช้เป็น
วัตถุดิบให้แก่ผูป้ระกอบอุตสาหกรรมผลิตยาเส้นสําเร็จรูปและลดภาระภาษีซ้ําซ้อนในอุตสาหกรรมยาเสน้   
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง   
   1. กําหนดให้ยาเส้น จัดเก็บภาษีอัตราตามมูลค่าร้อยละ 10 อัตราภาษีตามปริมาณ 0.01 บาทต่อ
หนึ่งกรัม เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม  
   2. กําหนดให้ยาเสน้ที่ผู้เพาะปลูกต้นยาสูบทําจากใบยาที่ปลูกและหั่นเอง และได้ขายยาเส้นนั้น 
แก่ผู้ประกอบอุตสาหกรรมยาสูบ จัดเก็บภาษีอัตราตามมูลค่าร้อยละ 0 อัตราภาษีตามปริมาณ 0 บาทต่อหนึ่งกรัม 
เศษของหนึ่งกรัมให้นับเป็นหนึ่งกรัม  
 
3. เรื่อง ร่างขอ้บังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการนําทนุหรือผลกําไรของทุนหมนุเวียนส่งเขา้บญัชีเงนิคงคลัง
บัญชีที่ 1 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างข้อบังคับกระทรวงการคลังว่าด้วยการนําทุนหรือผลกําไร
ของทุนหมุนเวียนส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชีที่ 1 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  และให้ส่งสาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสาํคญัของร่างข้อบังคบั  
  1. กําหนดนิยามคําว่า “ทุนหมุนเวียน” และ “ผลกําไร”   
   2. กําหนดให้ทนุหมุนเวียน นําทุนหรือผลกําไรของทุนหมุนเวียนส่งเข้าบัญชีเงินคงคลังบัญชทีี่ 1  
เป็นรายได้แผ่นดิน ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนด  
 
 
 



 5 

4. เรื่อง  ร่างประกาศสาํนักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง กําหนดชื่อภูมิศาสตร์เป็นมาตรฐานของประเทศ (ฉบับที่ 3)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติในหลักการร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี  เรื่อง  กําหนดชื่อภูมิศาสตร์
เป็นมาตรฐานของประเทศ (ฉบับที่ 3) ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ  
  ข้อเท็จรงิ  
  กระทรวงกลาโหม ได้เสนอใหม้ีการประกาศชื่อภูมิศาตร์เป็นมาตรฐานของประเทศ โดยได้พิจารณา
กําหนดชื่อภูมิศาสตร์เพิ่มเติม  จํานวน 1,061 ช่ือ จําแนกออกเป็นชื่อน้ําตก จํานวน 956 ช่ือ และชื่อเกาะ  จํานวน 
105 ช่ือ เพื่อนําไปใช้ในกิจการแผนทีข่องกระทรวงกลาโหม  ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคธุรกิจเอกชน และสิ่งพิมพ์
อ่ืน ๆ  ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งคณะกรรมการชื่อภูมิศาสตร์แห่งชาติได้พิจารณาและประกาศให้ความ
เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวทิยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบบัที่ ..)            
พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบรา่งกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม 
กระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ทีส่ํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงจัดต้ังส่วนราชการ ใน
มหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... เพื่อแก้ไขชื่อ “วิทยาลัยการอาชีพธาตุพนม” เป็น “วิทยาลัย
ธาตุพนม” และแก้ไขชื่อ “วิทยาลัยการอาชีพนาหว้า” เป็น “วิทยาลัยนาหว้า”  
 
6. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบบัที่หมดความจําเปน็หรือซ้ําซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายบางฉบับที่หมดความจําเป็นหรือ
ซ้ําซ้อนกับกฎหมายอื่น พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอ และใหส้่งคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพจิารณาต่อไป 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 
  ให้ยกเลิกกฎหมายที่ไม่มีความจําเป็นจะต้องใช้บังคับอีกต่อไป จํานวน 9 ฉบับ ดังนี้ 
  1. พระราชบัญญัติควบคุมและจัดการหรือทรัพย์สินของคนต่างด้าวบางจําพวกในภาวะคับขัน 
พุทธศักราช 2484 
  2. พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน พ.ศ. 2504 
  3. พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2509 
  4. พระราชบัญญัติควบคุมการเช่าเคหะและที่ดิน (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2511 
  5. พระราชบัญญัติสถานสินเชือ่ท้องถิ่น พ.ศ. 2518 
  6. พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522 
  7. พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2524 
  8. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 45 
  9. ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 253 
 
7. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …. 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวงลักษณะเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี แห่งการ
สถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. …. ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.)เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
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สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  กําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 72 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชนิด 
ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ําหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือ เผื่อขาด ลวดลาย และลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์
โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคายี่สบิบาท ประเภทธรรมดา (จํานวนผลิตไม่เกิน 200,000 เหรียญ) 
  
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญติัการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 แก้ไขเพิ่มเตมิโดย
พระราชบญัญติัการเดินอากาศ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2551 ในส่วนที่เก่ียวข้องกับหน่วยซ่อมอากาศยาน                 
จํานวน 5 ฉบบั 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างกฎกระทรวง จํานวน 5 ฉบับ ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ 
และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอ การออก การกําหนดอายุ และการต่ออายุ
ใบรบัรองหน่วยซ่อม พ.ศ. 
   1.1 กําหนดใหผู้้ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมซึง่เป็นนิติบุคคลตามมาตรา 41/95 ที่ประสงค ์
จะขออนุญาตประกอบกิจการหน่วยซ่อมในราชอาณาจักร ให้ย่ืนคําขอตอ่อธิบดีตามแบบของกรมการบินพลเรือน ณ 
กรมการบินพลเรือน พร้อมด้วยหลักฐานและเอกสารตามที่กําหนด 
   1.2 กําหนดขีดความสามารถในการดําเนินการกิจการหน่วยซ่อมของใบรบัรองหน่วยซ่อม
ประเภทต่าง ๆ  
   1.3 กําหนดลักษณะสถานที่ และเครื่องมือที่ใช้ในการบํารงุรักษา 
   1.4 กําหนดหลักเกณฑ์ในการจัดต้ังหนว่ยซ่อมบริวาร 
   1.5 กําหนดขั้นตอนในการพิจารณาการออกใบรับรองหน่วยซ่อมของอธิบดีกรมการบินพลเรอืน 
   1.6 กําหนดหลักเกณฑ์ในกรณีที่หน่วยซ่อมประสงค์จะเพิ่มหรือลดขีดความสามารถ หรอื
เพิ่ม ลด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติตามข้อกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติการหน่วยซ่อม หรือเปลี่ยนหรือ
ดัดแปลงสถานที่ต้ังหรือสิ่งอํานวยความสะดวกของงหน่วยซ่อม 
   1.7 กําหนดอายุของใบรับรองหน่วยซ่อมแต่ละประเภท 
   1.8 กําหนดหลักเกณฑ์ในการขอต่ออายุใบรับรองหน่วยซ่อม และขั้นตอนในการพิจารณา
การต่ออายุใบรับรองหน่วยซ่อมของอธิบดีกรมการบินพลเรือน 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดคุณสมบัติของผู้ดําเนนิการหน่วยซ่อม พ.ศ. .... 
   กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ดําเนินการหน่วยซ่อม เช่น มีอายุไม่ตํ่ากว่า 25 
ปีบริบูรณ์ มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบอยู่ ไม่เป็นผู้มีพฤติการณ์อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ เป็นต้น 
  3. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขออนญุาตผลิตชิน้สว่นของอากาศยานโดย 
ผู้ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อม พ.ศ. .... 
   3.1 กําหนดใหผู้้ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อม สามารถขอผลติช้ินส่วนของอากาศยานได้ ซึ่ง
การผลิตนั้นต้องนํามาใช้ในการบํารุงรักษาอากาศยาน หรือสว่นประกอบสําคัญของอากาศยานที่ตนรับบํารุงรักษาเท่านั้น 
   3.2 กําหนดข้อจํากัดของการผลิต 
   3.3 กําหนดหลักฐานและเอกสารซึ่งต้องยื่นคําขอต่ออธิบดี 
   3.4 กําหนดคณุสมบัติของบุคลากร สถานที่หรืออาคารและเครื่องมือที่ใช้ในการผลิตช้ินส่วน
ของอากาศยาน 
   3.5 กําหนดขัน้ตอนในการพจิารณาคําขออนุญาตของอธิบดี 
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  4. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอ การออก การพกัใช้ และการเพิกถอน
ใบอนุญาตประกอบกิจการบํารุงรักษาเฉพาะอากาศยานต่างประเทศในราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. .... 
   4.1 กําหนดใหน้ิติบุคคลที่ประสงค์จะประกอบกิจการบํารุงรักษาเฉพาะอากาศยาน
ต่างประเทศในราชอาณาจักร ย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการบํารุงรักษาเฉพาะอากาศยานต่างประเทศต่ออธิบดี 
   4.2 กําหนดใหผู้้ขอใบอนุญาตประกอบกิจการบํารุงรักษาเฉพาะอากาศยานต่างประเทศ
ต้องจัดเตรียม อุปกรณ์ บุคลากร ข้อมูลทางเทคนิค อาคารสถานที่ และสิง่อํานวยความสะดวก ตามขีดความสามารถ 
ที่ขออนุญาต ไว้ให้พร้อม ณ สถานที่ประกอบกิจการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของกรมการบินพลเรือนตรวจสอบได้ 
   4.3 กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อออกใบอนุญาตประกอบกิจการบํารุงรักษา
เฉพาะอากาศยานต่างประเทศ และขีดความสามารถในการบํารุงรักษาอากาศยานต่างประเทศ 
   4.4 กําหนดใหผู้้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบํารุงรักษาเฉพาะอากาศยานต่างประเทศ
ต้องจัดให้มีสถานที่ที่ใช้ในการบํารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคลากร ให้เป็นไปตามขีด
ความสามารถที่ขอรับใบอนญุาต ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
   4.5 กําหนดใหผู้้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการบํารุงรักษาเฉพาะอากาศยานต่างประเทศ
จะต้องดําเนินการบํารุงรักษาตามที่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกําหนด 
   4.6 กําหนดหลักเกณฑ์ในการขอแก้ไขเปลีย่นแปลงคู่มือหรือเอกสารต่าง ๆ และการขอเพิ่ม
หรือลดขีดความสามารถ หรอืเพิ่ม ลด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติตามข้อกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติการ
หน่วยซ่อม หรอืเปลี่ยนหรือดัดแปลงสถานทีต้ั่งหรือสิ่งอํานวยความสะดวกของหนว่ยซ่อม 
   4.7 กําหนดอายุใบอนุญาต และหลักเกณฑใ์นการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาต 
   4.8 กําหนดใหอํ้านาจอธิบดีในการพักการใช้และเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการ
บํารุงรักษาเฉพาะอากาศยานต่างประเทศ 
  5. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการขอ การออก แบบ อายุ การพักใช้ และการเพกิ
ถอนใบรับรองหน่วยซ่อมต่างประเทศ พ.ศ. .... 
   5.1 กําหนดใหศู้นย์หรือหน่วยซ่อมที่ต้ังอยู่ในต่างประเทศที่ประสงค์จะทาํการบํารุงรักษา
อากาศยานไทย หรือบํารุงรักษาส่วนประกอบสําคญัของอากาศยาน บริภัณฑ์ หรือชิ้นสว่นของอากาศยานที่จะใช้กับ
อากาศยานไทย ย่ืนคําขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมต่างประเทศต่ออธิบดี 
   5.2 กําหนดใหศู้นย์หรือหน่วยซ่อมที่ขอรับใบรับรองหน่วยซ่อมต่างประเทศจะต้องจัดเตรียม
สถานที่หรืออาคาร เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร ข้อมูลทางเทคนิค และสิง่อํานวยความสะดวกที่จะใช้ในการ
บํารุงรักษา ตามขีดความสามารถที่ขอรับใบรับรองไว้ให้พร้อม ณ สถานทีห่รืออาคารที่จะใช้ประกอบกิจการเพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของกรมการบินพลเรือนตรวจสอบได้ 
   5.3 กําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อออกใบรับรองหน่วยซ่อมต่างประเทศ 
   5.4 กําหนดขีดความสามารถในการดําเนินกิจการหน่วยซ่อมแต่ละประเภท 
   5.5 กําหนดหลักเกณฑ์ในการขอแก้ไขเปลีย่นแปลงคู่มือหรือเอกสารต่าง ๆ และการขอเพิ่ม 
หรือลดขีดความสามารถ หรอืเพิ่ม ลด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง การปฏิบัติตามข้อกําหนดรายละเอียดการปฏิบัติการ
หน่วยซ่อม หรอืเปลี่ยนหรือดัดแปลงสถานทีต้ั่งหรือสิ่งอํานวยความสะดวกของหน่วยซ่อม 
   5.6 กําหนดใหศู้นย์หรือหน่วยซ่อมที่ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมต่างประเทศต้องจัดให้มี
สถานที่ทีใ่ช้ในการบํารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งอํานวยความสะดวก และบุคลาการ ตามขีดความสามารถที ่
ขอใบรับรอง ตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 
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   5.7 กําหนดใหศู้นย์หรือหน่วยซ่อมที่ได้รับใบรับรองหน่วยซ่อมต่างประเทศจะต้องทําการ
บํารุงรักษาตามที่หลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขกําหนด 
   5.8 กําหนดหลักเกณฑ์ในการรายงานข้อมูลในกรณทีี่ศูนย์หรือหน่วยซอ่มที่ได้รับใบรบัรอง
หน่วยซ่อมต่างประเทศ พบการชํารุด ข้อขัดข้อง หรือข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นกับอากาศยานไทย ส่วนประกอบสําคัญของ
อากาศยาน บริภัณฑ์และชิ้นส่วนของอากาศยานที่จะใช้กับอากาศยานไทย 
   5.9 กําหนดอายุใบรับรอง 
   5.10 กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอและการพิจารณาต่ออายุใบรับรอง 
   5.11 กําหนดให้อํานาจอธิบดีในการพักใช้และเพิกถอนใบรับรองหน่วยซ่อมต่างประเทศ 
 
9. เรื่อง ร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิม่สําหรบัตําแหน่งที่มีเหตุพเิศษของขา้ราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษาที่ปฏิบัติหน้าทีค่รูการศกึษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณเีรียนร่วม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุ
พิเศษของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียน
ร่วม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง และสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างระเบียบ 
  1. กําหนดให้ยกเลิกระเบียบ ก.ค. ว่าด้วยเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษา
พิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. 2539  
  2. กําหนดให้จ่ายเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่จ่ายควบกับเงินเดือนในอัตราเดือนละ 
2,500 บาท 
  3. กําหนดให้การได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษในตําแหน่งครูการศึกษาพิเศษ และ 
ครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม เป็นไปตามตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด 
  4. กําหนดหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการจ่ายเงิน การงดจ่ายเงินและการส่งเงินคืนเงินเพิ่มสําหรับ
ตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษ 
  5. กําหนดให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งมสีิทธิได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มี 
เหตุพิเศษอยู่แล้วในวันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ได้รับเงินเพิ่มสําหรับตําแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามระเบียบนี้ 
 
10. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชกิสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบรุี เขตเลอืกตั้งที่ 2 แทน
ตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดชลบุรี เขตเลือกต้ังที่ 2 แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง (กกต.) เสนอ
และใหส้่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน  แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  ข้อเท็จจรงิ 
  กกต. เสนอว่า โดยที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกต้ัง สั่งให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ชลบุรี เขตเลือกต้ังที่ 2 ใหม่ กรณี นายอุกฤษณ์ ต๊ันสวัสด์ิ พรรคพลังชล   ตามท่ีคณะกรรมการการเลือกต้ังได้ย่ืนคํา
ร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกต้ังในคราวประชุมคณะกรรมการการเลือกต้ัง ครั้งที่ 131/2555 วันที ่27 พฤศจิกายน 
2555 ได้มมีติให้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจงัหวัดชลบุรี  เขตเลือกต้ังที่ 2 
แทนตําแหน่งที่ว่าง พ.ศ. .... โดยกําหนดให้วันที่ 6 มกราคม 2556 เป็นวันเลือกต้ัง ทั้งนี้ คาดว่าจะกําหนดวันรับสมัคร
เลือกต้ังครั้งนี้ ระหว่างวันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2555  
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  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา เป็นการกําหนดให้มีการเลือกต้ังสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดชลบุรี  เขตเลือกต้ังที่ 2 แทนตําแหนง่ที่ว่าง  ในวันที่ 6 มกราคม 2556 
 
11. เรื่อง รา่งกฎกระทรวงระบบการขนสง่ก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. .... ที่
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  

1. กําหนดให้กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด  180 วันนบัแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

2. กําหนดคํานิยาม เช่น ระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ สถานีรายงานด้านสิ่งแวดล้อม ประมวล 
หลักการปฏิบัติงาน และบริเวณอันตราย เป็นต้น 

3. กําหนดให้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจะต้องได้รับความเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือได้รับความเห็นชอบรายงานด้านสิ่งแวดล้อมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรปีระกาศ
กําหนด  

4. กําหนดให้เจ้าของโครงการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อต้องจัดให้มีการตรวจสอบ 
คุณภาพและผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ลด ติดตาม และ
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ตามหลักเกณฑแ์ละวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

5. กําหนดคุณสมบัติของผู้ทดสอบและตรวจสอบ และกําหนดคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานในการ 
ดําเนินการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ต้องมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 7(4)  

6. กําหนดมาตรฐานระยะควบคุมความปลอดภัย  โดยกําหนดให้เป็นไปตามมาตรฐานต่างประเทศ  
และมาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

7. กําหนดมาตรฐานอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะนํามาใช้ในบริเวณอันตรายของสถานี  
8. กําหนดมาตรการความปลอดภัยของแนวเขตสถานี และระยโดยรอบของบริเวณอันตรายของ 

สถานี 
9. กําหนดมาตรฐานวัสดุ อุปกรณ์ และการออกแบบการก่อสร้างในระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

ทางท่อ กําหนดให้ท่อส่งก๊าสธรรมชาติที่อยู่นอกเขตสถานีต้องวางอยู่ใต้พ้ืนดิน กําหนดมาตรฐานการเชื่อมบรรจบท่อ
เข้ากับท่อในระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ และกาํหนดมาตรฐานการทดสอบความดันท่อและอุปกรณ์ในระบบ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  

10. กําหนดให้กรณีที่มีการเชื่อมบรรจบท่อเข้ากับท่อที่มีการทดสอบความดันแล้ว  และการเชื่อม 
บรรจบท่อดังกล่าวไม่สามารถทดสอบความดันทั้งระยยได้ ให้ตรวจสอบรอยเชื่อมดังกล่าวแบบไม่ทําลายโดยวิธีการ
ทดสอบด้วยรังสี คลื่นความถีสู่ง ผงแม่เหล็กหรือสารแทรกซึมหรือวิธีการทดสอบอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศ
กําหนด  

11. กําหนดให้สถานีต้องติดต้ังเครื่องดับเพลิงชนิดผงแห้งที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือ 
มาตรฐานอื่นที่กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบอย่างน้อยสองเครื่องไว้ ณ บริเวณที่มองเห็นและสามารถนําออกมาใช้ได้
โดยง่าย กําหนดห้ามทําการใด ๆ ทีก่่อให้เกดิเปลวไฟหรือประกายไฟภายในสถานี และกําหนดให้สถานีต้องจัดให้มี
ป้ายห้ามที่มีขอ้ความและสญัลักษณ์ติดต้ังไว้ ณ บริเวณทีเ่ห็นได้ง่าย 

12. กําหนดให้ผู้รับอนุญานต้องจัดให้มีการเตรียมการระงับเหตุเพลิงไหม้และในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ 
ทําให้ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อชํารุดเสียหาย จนเกิดการรั่วไหลใหผู้้รับใบอนุญาตดําเนินการให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด  

13. กําหนดให้แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติต้องจัดให้มีป้ายที่อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดตามท่ีกําหนด  
และในกรณีทีท่่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นท่อฝังดินโดยวิธีการขุดเปิด ต้องมีการฝังเทปเตือนสีเหลือง ถ้ามแีผ่นคอนกรีต
ป้องกันท่อให้ฝงัเทปเตือนไว้เหนือแผ่นคอนกรีต 

14. กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตต้องจัดให้มีระบบการตรวจประเมินด้านการจัดการความปลอดภัยของ 
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ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่เป็นไปตามแผนประกันคุณภาพและต้องจัดเก็บเอกสารและข้อมูลของระบบ
การขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ  

15. กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มคีวามประสงค์จะทําการพักหรือหยุดใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วน 
ช่ัวคราว ต้องแจ้งต่อกรมธุรกิจพลังงานโดยระบุเหตุผลที่จะพักหรือหยุดใช้งานชั่วคราว พร้อมทั้งจะต้องกําหนด
มาตรการตรวจสอบและบํารงุรักษาตามมาตรฐาน และหากมีความประสงค์จะกลับมาใช้ใหม ่ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้ง
กรมธุรกิจพลังงานเพื่อตรวจสอบว่าระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อดังกล่าวยังมีมาตรฐานตามที่กําหนด และ 
ยังปฏิบัติตามที่กําหนด  

16. กําหนดให้ผู้รับใบอนุญาตที่มคีวามประสงค์จะเลิกใช้งานทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการถาวร ต้อง 
แจ้งต่อกรมธุรกิจพลังงานโดยแนบแบบรายละเอียด ระบุตําแหน่ง ขนาด ความยาว และรายละเอียดอ่ืน ๆ  ที่จะเลิก
ใช้งาน พร้อมทั้งมาตรการในการจัดการและตรวจสอบระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อดังกล่าว และมาตรการใน
การป้องกันสิ่งแวดล้อมในบรเิวณพื้นที่โดยรอบเพื่อให้กรมธุรกิจพลังงานเห็นชอบ 

17. กําหนดบทเฉพาะกาลของระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อที่ดําเนินการอยู่ในวันก่อนวันที่ 
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ 
 

เศรษฐกิจ – สงัคม 
12. เรื่อง ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรและชาวประมงที่เรือประมงประสบภัยธรรมชาติ ปี 2554-2555  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติหลกัการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) โดยกรมส่งเสริมการเกษตร
และกรมประมงใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 96,267,386.50 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติและชาวประมงที่
เรือประมงประสบภัยธรรมชาติปี 2554-2555 ตามท่ี กษ. เสนอ โดยให้เบิกจ่ายจากรายจ่ายอ่ืนและจัดสรร
งบประมาณให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรเพื่อดําเนินการต่อไปดังนี้  
  1. เกษตรกรผูป้ระสบภัยด้านพืชจํานวน 3 ภัย ได้แก่ ภัยศัตรูพืชระบาด ภัยแล้ง และภัยฝนทิ้งช่วง 
จํานวน 11 จังหวัด ได้แก่ กรงุเทพมหานคร กําแพงเพชร กาญจนบุรี เชยีงราย น่าน นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ 
ลพบุรี พะเยา สระบุรี และอุตรดิตถ์ เกษตรกรจํานวน 13,213 ราย วงเงินขอรับความช่วยเหลือ 93,115,550 บาท  
   2. เกษตรกรผูป้ระสบภัยด้านประมงจํานวน 2 ภัย ได้แก่ หอยแมลงภู่ตายและภัยพายุและคลื่นลม
แรง จํานวน 12 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชุมพร ชลบุรี ตราด นครศรีธรรมราช ปัตตานี ประจวบคีรีขันธ์ 
เพชรบุรี ระนอง สงขลา สตูล และสมุทรสงคราม เกษตรกรจํานวน 54 ราย เรือประมงจํานวน 33 ลํา วงเงินขอรับ
ความช่วยเหลือ 3,151,836.50 บาท โดยให้กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมประมงตรวจสอบเอกสารหลักฐานและ
รวบรวมส่งสํานักงบประมาณ  พร้อมทั้งจดัทําคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน  และให้ถือว่าคําขอ
ดังกล่าวเป็นคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมสําเนา
ส่ง ธ.ก.ส. สํานกังานใหญ่   
 

13. เรื่อง  การจัดซื้อเครื่องบริโภค สําหรบัใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 29 ธันวาคม 2552 เรือ่ง การจัดซื้อ
ผลไมแ้ละพืชอื่นที่รับประทานแทนผลไม้  ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ สําหรับการจดัหาอาหารดิบ (อาหารดิบเป็น
รายสิ่ง) สําหรบัใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 กับองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (มท.)  โดย
วิธีกรณีพิเศษ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 26 โดยให้มผีล
ต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 นั้น  มอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของ
หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจพิจารณาตรวจสอบสิทธิพิเศษต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องโดยคํานึงถึงความจําเป็นและประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสําคัญก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ  
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14. เรื่อง ขอความเหน็ชอบให้การทางพเิศษแห่งประเทศไทยจ่ายค่าธรรมเนียมแพทย์หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่น
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและบคุคลในครอบครัวที่เข้ารับการรกัษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกในสถานพยาบาลของทาง
ราชการในการตรวจรักษานอกเวลา  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบให้การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) จา่ยค่าธรรมเนียมแพทย์หรือ 
ที่เรียกช่ืออย่างอื่นให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและบุคคลในครอบครวัที่เข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกใน
สถานพยาบาลของทางราชการในการตรวจรักษาพิเศษนอกเวลา ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้  
   1. พนักงานรวมคู่สมรส บุตร บิดาและมารดา เบิกได้ตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกินปีละ 
3,600 บาท  
   2. ลูกจ้างรวมคู่สมรส และบุตร เบิกได้ตามจํานวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันไม่เกินปีละ 3,600 บาท  
   ทั้งนี้ คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้มติเห็นชอบด้วยแล้ว   
 
15. เรื่อง ขออนุมัติขยายขอบเขตการใช้จา่ยงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรเีม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2555  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติให้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ภายในวงเงิน 2,000 ล้านบาท ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ใหใ้ช้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการเกี่ยวกับการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากความรุนแรง หรือความขัดแย้งทางการเมือง รวมถึงค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการตามความ
จําเป็นและเหมาะสมด้วย ตามท่ีคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) เสนอ โดยให้กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการหรือหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมายขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ (สงป.) ต่อไป 
 

ศึกษา 
16. เรื่อง การปรับระบบบรหิารงานบคุคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างกฎ ก.พ.อ. การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. …. ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎ ก.พ.อ. 
  1. กําหนดให้ขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจได้รับเงินประจําตําแหน่งตามบัญชีอัตรา
เงินประจําตําแหน่งของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาท้ายกฎ ก.พ.อ. นี้ (ร่างข้อ 2)   
  2. กําหนดให้นาํหลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจําตําแหน่งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการการจ่ายเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารงตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ 
พ.ศ. 2539 มาใช้บังคับกับการจ่ายเงินประจําตําแหน่งตามกฎ ก.พ.อ. นี้โดยอนุโลม (ร่างข้อ 3) 
  3. กําหนดให้ขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งวิชาการตามที่กําหนด และตําแหน่ง
อ่ืนตามที่ ก.พ.อ. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้รับเงินประจําตําแหน่ง และจะได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งในอัตราใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ประกาศกําหนด (ร่างข้อ 4) 
  4. กําหนดให้ขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทผู้บริหารตามที่กําหนด และ
ตําแหนง่อื่นตามที่ ก.พ.อ. กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีได้รับเงินประจําตําแหน่ง การได้รับเงินประจํา
ตําแหน่งในอัตราใดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ประกาศกําหนด (ร่างข้อ 5) 
  5. กําหนดให้ขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ (วช.) ตามท่ี
กําหนด ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ประกาศกําหนด แต่ให้ได้รับไม่ก่อน
วันที่ 21 กันยายน 2553 (ร่างข้อ 6)  



 12 

  6. กําหนดให้ขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) ตามท่ี
กําหนด ได้รับเงินประจําตําแหน่ง แต่ให้ได้รบัไม่ก่อนวันที่ 21 กันยายน 2553 (ร่างข้อ 7) 
  7. กําหนดให้ขา้ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามข้อ 4.3 ข้อ 
4.4 ข้อ 4.5 และข้อ 4.6 ตําแหน่งใด ระดบัใด และปฏิบัติหน้าที่หลักของตําแหน่งดังกล่าวใหไ้ด้รับเงินประจําตําแหน่ง
ในอัตราสําหรับตําแหน่งนั้น (ร่างข้อ 8) 
  8. กําหนดให้ผูไ้ด้รับแต่งต้ังให้รักษาราชการแทนหรือรักษาการในตําแหนง่ประเภทผู้บริหารที่มีวาระ
การดํารงตําแหน่งตามที่กําหนด ได้รับเงินประตําแหน่งในอัตราที่กําหนดไว้ในตําแหน่งนั้นนับแต่วันที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ 
จนถึงวันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่แต่ต้องไม่เกินหกเดือน (ร่างข้อ 9) 
  9. กําหนดให้ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษาซึ่งเคยดํารงตําแหน่งอาจารย์ 3 ตําแหน่งครู 
หรือตําแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามที่กําหนด ให้ได้รับเงินประจําตําแหน่งในอัตราตาม
ตําแหน่งที่กําหนด นับแต่วันที่ได้รับแต่งต้ัง (ร่างข้อ 11 ถึงร่างข้อ 14) 
 

ต่างประเทศ 
17.  เรื่อง ขอความเหน็ชอบปฏิญญาเวียงจันทร์ว่าด้วยการยกระดับมมุมองมิติหญิงชายและความร่วมมือระหว่าง
สตรีในอาเซียนเพื่อความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบปฏิญญาเวียงจันทน์ว่าด้วยการยกระดับมุมมองมิติหญิงชายและความ
ร่วมมือระหว่างสตรีในอาเซียนเพื่อความย่ังยืนทางสิ่งแวดล้อม ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ (พม.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของปฏิญญาเวยีงจันทร์ว่าด้วยการยกระดับมุมมองมิติหญิงชายและความร่วมมือ
ระหว่างสตรใีนอาเซยีนเพื่อความยั่งยนืทางสิ่งแวดล้อม เป็นการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันเพื่อส่งเสริมบทบาทและ
การมีส่วนร่วมของสตรีในด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อมที่ย่ังยืนของอาเซียนผ่านความร่วมมือในกรอบต่าง ๆ ของอาเซยีน 
และสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกอาเซียนนําหลักการไปปรับใช้ให้สอดคลอ้งกับกฎหมายภายในของแต่ละประเทศ จาก
การศึกษาร่างปฏิญญาฯ แลว้ปรากฏว่าไม่ได้มีการใช้ถ้อยคําหรือบริบทใดที่เป็นการแสดงเจตนาอันจะก่อให้เกิด
พันธกรณีทางกฎหมายระหว่างประเทศระหว่างกัน รวมถึงมติของการประชุมเป็นการใช้วิธีรับรอง (adopt) โดยไม่มี
การลงนาม ดังนั้น ร่างปฏิญญาฯ จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศ และไม่เป็นหนังสือสัญญาตาม
มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
 
18.  เรื่อง ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรป 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรป ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย์เสนอ และให้นําเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาตามมาตรา 190 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยต่อไป 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรปจะใช้ในการเจรจา เพื่อจัดทําความตกลง
การค้าเสรีไทย – สหภาพยุโรป ซึ่งครอบคลมุถึงความตกลงด้านการค้าสินค้า การค้า บริการ การลงทนุ และความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งการเจรจาอาจเจรจาแยกเป็นรายฉบับ รวมทั้งภาคผนวกและเอกสารแนบท้าย ที่จะมีการ
เจรจาเพิ่มเติมในภายหน้า  

สาระสาํคญัของกรอบการเจรจาจะครอบคลุม 17 ประเด็น ได้แก่ 1. การค้าสินค้า 2. พิธีการ
ศุลกากรและการอํานวยความสะดวกทางการค้า 3. กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า 4. มาตรการเยียวยาทางการค้า 5. 
มาตรการปกป้องด้านดุลการซําระเงิน 6. มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 7. อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า  



 13 

8. การค้าบริการ 9. การลงทุน 10. การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐ 11. ทรัพย์สินทางปัญญา 12. การ
จัดซื้อจัดจ้างโดยรัฐ 13.ความโปร่งใส 14. การแข่งขัน 15. การค้าและการพัฒนาที่ย่ังยืน 16. ความร่วมมือ และ 17. เรื่องอื่น ๆ   
 
19. เรื่อง การลงนามการเขา้ร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015  
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอดังนี้  
  1. การลงนามสัญญาการเข้าร่วมงาน Universal Exhibition Milano 2015 ระหว่างรัฐบาลไทยกับ
บริษัท Expo 2015 S.p.A. ของประเทศอิตาลี  
   2. ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณใ์นฐานะเป็น Commissioner General ของประเทศไทย
เป็นผู้ลงนามในสัญญาการเข้าร่วมงานดังกล่าว  
   3. หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงสัญญาการเข้าร่วมงานฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสําคัญก่อนมี
การลงนาม ให ้กษ. หารือกับกระทรวงการต่างประเทศเพื่อดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก
ครั้ง  
   สาระสาํคญัของสัญญา เป็นการกําหนดสิทธิและหน้าทีข่องผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งทั้งสอง
ฝ่ายจะร่วมกันดําเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของสํานักงานมหกรรมโลก  ซึ่งประเทศไทยเป็นสมาชิก  รวมทัง้กฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ ของประเทศเจ้าภาพ ซึ่งเป็นไปตามหลักสากลท่ัวไป   
 
20. เรื่อง ขออนุมัติให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดบัผูน้ําด้านน้าํแหง่ภูมิภาคเอเชยี – แปซิฟิก ครั้ง
ที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) และแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติของไทยเพื่อ
เตรียมการจัดประชุม 2nd APWS ที่ประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติใหป้ระเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาค
เอเชีย – แปซฟิิก ครั้งที่ 2 (2nd APWS) และแต่งต้ังคณะกรรมการระดับชาติของไทยเพื่อเตรียมการจัดการประชุม
ระดับผู้นําด้านน้ําแห่งภูมิภาคเอเชีย – แปซฟิิก ครั้งที่ 2 (The 2nd Asia-Pacific Water Summit : 2nd APWS) ที่
ประเทศไทย โดยให้รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรัสวดี) เป็นประธานคณะกรรมการดังกล่าว 
 
21. เรื่อง แถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง ครั้งที่ 18  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอดงันี้   
   1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง เพื่อให้รัฐมนตรีประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) ได้ร่วมกับรัฐมนตรขีองประเทศลุ่มแม่น้ําโขงใหค้วามเห็นชอบ
แถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีฯ โดยไม่มีการลงนามในการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง ครั้งที่ 18 
ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555  
   2. เห็นชอบให ้สศช. สามารถปรับปรุงถ้อยคําในแถลงการณ์ร่วมระดับรัฐมนตรีฯ ได้ในกรณีที่ไม่ใช่
การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ ในการหารือในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 โดยไม่ต้อง
นําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหค้วามเห็นชอบอีก  
 

แต่งตั้ง 
22. เรื่อง แต่งตั้ง 
เรื่อง  แต่งตั้ง  

1. การมอบหมายให้รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรีติดตามงานนโยบายรัฐบาล 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบคาํสั่งสํานักนายกรัฐมนตร ีที่ 281/2555 เรื่อง มอบหมายให้รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล ตามท่ีสํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 
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   1.1 รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายนิวัฒนธ์าํรง บุญทรงไพศาล) ติดตามงาน
ตามนโยบายเร่งด่วน ด้านความมั่นคงและปลอดภัยของประชาชน ดังนี ้
    1.1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 
    1.1.2 กําหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 
    1.1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
    1.1.4 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ําอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่
ชลประทาน 
    1.1.5 เร่งนําสันติสขุและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิของประชาชนกลับมา
สู่พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
    1.1.6 เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานา
ประเทศ 
    1.1.7 เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
    1.1.8 สนับสนนุการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง
เอกลักษณ์และการผลิตสินคา้ในท้องถิ่น (OTOP) และ SMEs) 
    1.1.9 เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
   1.2 รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวราเทพ รัตนากร) ติดตามงานตาม
นโยบายเร่งดว่น ด้านเศรษฐกิจ ดังนี้ 
    1.2.1 แก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะ
เงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง 
    1.2.2 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศสร้าง
สมดุลและความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
    1.2.3 ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล 
    1.2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน (กองทุนหมู่บ้าน SML) 
    1.2.5 ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
    1.2.6 ปฏิรูปการจัดการที่ดิน (นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 
   1.3 รัฐมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์) ติดตามงานตาม
นโยบายเร่งดว่น ด้านสังคมและคณุภาพชวิีต ดังนี้ 
    1.3.1 ส่งเสรมิใหป้ระชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน (กองทุนพัฒนาบทบาทสตร ีกองทนุต้ังตัวได้) 
    1.3.2 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
    1.3.3 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตใหแ้ก่โรงเรียน 
   1.4 ให้รัฐมนตรีประจาํสาํนักนายกรัฐมนตรทีี่ได้รับมอบหมายรายงานผลการติดตาม
นโยบายดังกลา่วข้างตน้ต่อนายกรัฐมนตร ีอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง เว้นแต่มีกรณเีร่งด่วนให้รายงานทนัท ี
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
 

2. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการของการทา่เรือแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการของการท่าเรือ
แห่งประเทศไทยชุดใหม่ จํานวน 10 ราย ตามนัยมาตรา 22 วรรคสอง แหง่พระราชบัญญัติการท่าเรอืแห่งประเทศ
ไทย พ.ศ. 2494 เนื่องจากคณะกรรมการชุดเดิมได้ขอลาออกจากตําแหน่ง ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ ดังนี้  
1. พลตํารวจโท คํารณวิทย์ ธูปกระจ่าง ประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย 2. นายกฤษฎา อุทยานิน  
3. นายจุฬา สขุมานพ 4. นายกฤษฎา บุณยสมิต 5. พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก 6. พลเรือเอก เกียรติศักด์ิ ดามาพงศ์  
7. พลตํารวจเอก ชลธาร จิราณรงค์ 8. นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ 9. นายเรวัต พจนวิลาส 10. เรือตรี วิโรจน์ จงชาณสิทโธ โดย
บุคคลลําดับที่ 2, 3, 5, และ 8 เป็นบุคคลทีม่ีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจที่กระทรวงการคลังจัดทํา
ขึ้น ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป ยกเว้นนายกฤษฎา บุญยสมิต ให้มีผลนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจาก
คณะกรรมการอัยการเป็นต้นไป แต่ต้องไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 



 15 

3. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 313/2555   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 313/2555 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจ
ให้รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการในคณะกรรมการที่จัดต้ังขึ้นตาม
กฎหมาย เพิ่มเติม ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้ 1. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
2. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
 
  4. การแต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังรองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์ แทนกรรมการเดิมที่เกษียณอายุ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้1. นายชวลิต ชูขจร 
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นรองประธานกรรมการ แทนนางสาวสุพัตรา ธนเสนีวัฒน์ 2. นางฤชุกร สิริโยธิน 
ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการ แทนนางสาวดวงมณี วงศ์ประทีป ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2555 
เป็นต้นไป โดยให้ผู้ที่ได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน 
 
  5. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออมสิน 
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารออม
สินแทนกรรมการเดิมที่จะครบวาระ ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ 1. นางชูจิรา กองแก้ว ประธานกรรมการ 
กรรมการประกอบด้วย 2. นายสุธรรม ศิริทิพย์สาคร 3. นายวัชรา ตันตริยานนท์ 4. นายอํานวย ปรีมนวงศ์  
5. นางสาวจุฬารัตน์ สุธีธร 6. นางสาวนงลักษณ์ พินัยนิติศาสตร์ 7. นายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ 8. ศาสตราจารย์พิเศษ 
วิศิษฏ์ วิศิษฎ์สรอรรถ 9. นายศรกวี ปูรณโชติ 10. นายประเสริฐ หลุยเจริญ 11. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร  
12. นายประภาศ คงเอียด 13. นายชัยธวัช เสาวพนธ์ 14. นายสุรชัย โฆษิตเสรีวงค์ โดยบุคคลลําดับที่ 3 – 8  
เป็นบุคคลที่มีรายช่ืออยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกจิที่ กค. จัดทําขึ้น 
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป สําหรับนายวุฒิพงศ์ วิบูลย์วงศ์ รองอัยการสูงสุด 
สํานักงานอัยการสูงสุด ให้มผีลต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ (ก.อ.) เป็นต้นไป เพื่อให้เป็นไปตาม
นัยมาตรา 67 (5) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553 
 

6. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒใินคณะกรรมการองค์การบรหิารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
องค์การบริหารจดัการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ชุดใหม่ จํานวน 6 คน เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได้ดํารง
ตําแหน่งมาครบวาระสี่ปีแล้ว ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม เสนอ ดังนี้ 1. นายสันทัด สมชีวิตา 
ประธานกรรมการ 2. นายเจน นําชัยศิริ กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิด้านบริหารธุรกิจ 3. นายวิโรจน์ มาวิจักขณ์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน 4. นางสาวแสงจันทร์ ลิม้จิรกาล กรรมการผูท้รงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
5. นายดํารงค์ ศรีพระราม กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิด้านป่าไม้ 6. นายรัชดา สิงคาลวณิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
อุตสาหกรรม ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป 
 
  7. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบญัญติัหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 
2545 (คณะกรรมการหลักประกันสขุภาพแห่งชาติ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายณรงค์ศักด์ิ อังคะสุวพลา เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
(ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย) ในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แทนตําแหน่งที่ว่าง ตามท่ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป 
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8. การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    
   คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เป็นผู้รักษาราชการแทนรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในกรณีที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาไม่อยู่หรือไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตามนัยมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ โดยให้
ครอบคลุมถึงกรณีที่ไม่มผีู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วย   
 
  9. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายสกนธ์ ชุมทัพ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สาํนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 2555 ซึ่งเป็นวันทีม่ีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  10. การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตาํแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสขุ) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายไชยนันท์ ทยาวิวัฒน์ สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 16 กรกฎาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามที่กระทรวง
สาธารณสุขเสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  11. การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตาํแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงสาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายพงษ์สวัสด์ิ รัตนแสง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) 
สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2555 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขเสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
   12. รัฐบาลสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานาเสนอขอแต่งตัง้เอกอัครราชทูตประจาํประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบาซิเลยี สหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล ว่า รฐับาลสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานามีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายเดวิด ดาบีดีน (Mr. David 
Dabydeen) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐสหกรณ์กายอานาประจําประเทศ
ไทยคนแรก โดยมีถิ่นพํานัก ณ กรุงปักก่ิง ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  13. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายปกรณ์  ศิริยง นายแพทย์ 9 วช. ด้านสาธารณสุข สาขาพัฒนา
ระบบการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ 10 วช. ด้าน
สาธารณสุข สาขาพัฒนาระบบการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ต้ังแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2551 ซึ่งเป็นวันทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ ์ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่
วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  และใหพ้้นจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เนื่องจากครบ
เกษียณอายุราชการต่อไป   
 
  14. แต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของรองนายกรัฐมนตรี  
(นายปลอดประสพ สุรัสวดี) รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) สาํนักงานปลัดสาํนัก
นายกรัฐมนตร ีและกระทรวงมหาดไทย  
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  คณะรัฐมนตรีรบัทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรไีด้รับแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน
คณะรัฐมนตรแีละรัฐสภา (ปคร.) จากส่วนราชการต่าง ๆ ดังนี้  
   1. รองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สรุัสวดี) ได้แต่งต้ังให้ นายซูการ์โน มะทา รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง เป็น ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรี (นายปลอดประสพ สุรสัวดี)  
   2. รองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา) ได้แต่งต้ังให้ นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง ที่ปรึกษารอง
นายกรัฐมนตร ีเป็น ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรี (นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา)  
   3. สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) แจ้งว่า รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี      
(นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล) ได้แต่งต้ังให้ นายกมล สุขสมบูรณ์ รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็น ปคร. ของ 
สปน.  
   4. กระทรวงมหาดไทย (มท.) แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้แต่งต้ังให้ นายจรินทร์ 
จักกะพาก รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น ปคร. ของ มท.  
   

15. แต่งตั้งคณะกรรมการกาํหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจา่ยค่าตรวจวินจิฉัย และ
ค่าบริการทางการแพทย ์
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายณรงค์ศักด์ิ อังคสุวะพลา เป็นกรรมการในคณะกรรมการ
กําหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย ์แทน นายประดิษฐ 
สินธวณรงค์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหาร ที่ลาออก ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ 
 

16. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังนี้ 
  1. ให้นายพิพัฒน์ ย่ิงเสรี ออกจากการเป็นกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม 
  2. อนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรมแทนผู้ที่
ลาออกจํานวน 4 คน ดังนี้ 1) นายพิพัฒน์ ย่ิงเสรี เป็นประธานกรรมการ 2) นายบุญชัย สมบูรณ์สขุ เป็นกรรมการ  
3) นายสมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ เป็นกรรมการ 4) นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ 
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป โดยผู้ที่ได้รับการแต่งต้ังอยู่ในตําแหน่งเท่ากําหนดเวลา
ของผู้ซึ่งตนแทน 
 
  17. แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรฐัมนตรี (นายปิยวัชร นิยมฤกษ์)  
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ัง นายปิยวัชร นิยมฤกษ์ เป็นกรรมการผูช่้วยรัฐมนตรี ตามท่ีสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ทั้งนี้ ใหม้ีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้เป็น
ผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป 
 
  18. แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรฐัมนตรี (นายอดิศักด์ิ เบ็ญจศิริวรรณ) 
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังนายอดิศักด์ิ เบ็ญจศิริวรรณ เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ตามท่ี
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ ทั้งนี้ ให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้
เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป  
 
  19. การมอบหมายผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเป็นหลักการมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รักษาราชการ
แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในกรณีที่ไม่มผีู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือมแีต่ไม่
อาจปฏิบัติราชการได้ และกรณีไม่มีรฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงคมนาคม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ตาม
มาตรา 42 แหง่พระราชบัญญัติระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  
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20. การแต่งตัง้กรรมการผูท้รงคุณวุฒเิพื่อดํารงตําแหน่งแทนผู้ซึ่งพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง พลเอก สทิธิพร ทบัเที่ยง ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ   
ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศหรือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม แทน        
พลเรือเอก วีรวัฒน์ วงษ์ดนตรี ซึ่งขอลาออกจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 12 เมษายน 2555 และอนุมัติแต่งต้ัง      
นางสาวกริชผกา บุญเฟื่อง ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านกฎหมาย แทนผูช่้วยศาสตราจารย์ เอกบุญ 
วงศ์สวัสด์ิกุล ซึ่งลาออกจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 15 กันยายน 2555 ในคณะกรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป  
 
  21. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการอื่นในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)   
ชุดเดิมให้ดํารงตําแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอ ดังนี้ 1. นายสุวัตร สิทธิหลอ่            
2. นายสุพล ศรีพันธ์ 3. นายธงชัย ศรีดามา 4. นายเรวัต วิศรุตเวช 5. นายนิพนธ์ ฮะกีมี ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 
2555 เป็นต้นไป โดยให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารับไปประสานงานกับกระทรวงการคลังเพื่อเสนอรายชื่อ
ผู้แทนกระทรวงการคลังและนําเสนอคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังเพิ่มเติมต่อไป   
 
  22. แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒใินคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองชุดใหม่ เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งครบ 3 ปีตามวาระแล้ว ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539 มาตรา 8 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ ดังนี้  นายวัฒนา รตันวิจิตร ประธาน
กรรมการ ซึ่งแต่งต้ังจากผู้มีความเชี่ยวชาญด้านนิติศาสตร์ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ซึ่งแต่งต้ังจากผู้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านนิติศาสตร์ ประกอบด้วย นายกมลชัย รตันสกาววงศ์ นายนันทวัฒน์  บรมานันท ์นายวรเจตน์ ภาคีรัตน์         
นายสมยศ เชือ้ไทย นายเอกบุญ วงศ์สวัสด์ิกุล นายนิพนธ์ ฮะกีมี นายยงยุทธ อนุกูล นายประสงค์ วินัยแพทย์       
นายวิชาญ ธรรมสุจริต ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป 
 
  23. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่งประเทศไทย 
   คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ัง นายวิรุณ เกตุประกอบ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย แทนนายเฉลิมชัย จนีะวิจารณะ ที่ขอลาออก เพื่อทดแทน
ตําแหน่งที่ว่างลง ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป โดยให้ผู้
ที่ได้รับแต่งต้ังดํารงตําแหน่งแทนอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน  
  
  24. แต่งตั้งข้าราชการการเมอืง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ัง นายปกครอง ผาสขุยืด ให้ดํารงตําแหน่งเลขานุการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ตามท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป  
 
  25. แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายกิติศักด์ิ จําปาทิพย์พงศ์ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป  
 
  26. แต่งตั้งข้าราชการการเมอืง ตําแหน่งทีป่รึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบการแต่งต้ัง นายดล เหตระกูล ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงอุตสาหกรรม ตามท่ีรฐัมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป  
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  27. แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 6 คน ในคณะกรรมการมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นายธนพิชญ์ มูลพฤกษ์          
2. นายศุภรัตน์ ศิริสุวรรณางกรู 3. นายสมบัติ ศานติจารี 4. นายยงยุทธ ทองสุข 5. นายสมเกียรติ ภู่ธงชัยฤทธ์ิ        
6. นายสุทธิชัย ธรรมประมวล ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป  
 
  28. แต่งตั้งผู้ว่าการการไฟฟา้ส่วนภูมิภาค  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังนายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล รองผู้ว่าการวางแผนและพัฒนา
ระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยให้ได้รับค่าตอบแทน
คงที่ในอัตราเดือนละ 480,000 บาท ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ 
และให้นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล ลาออกจากการเป็นพนักงานก่อนการลงนามในสัญญาจ้างด้วย  
 
  29. การตัดโอนตําแหนง่ รับโอนและแต่งตัง้รองเลขาธิการศูนย์อาํนวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (ศูนย์อํานวยการบริหารจงัหวัดชายแดนภาคใต้)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติตามท่ีศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เสนอดังนี้  
  1. รับโอนและแต่งต้ัง นายวิทยา พานิชพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี (นักปกครองระดับต้น) 
กระทรวงมหาดไทย ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ ศอ.บต. (นักบริหารระดับสูง) ศอ.บต. แทนตําแหน่งที่ว่าง  
   2. ตัดโอนตําแหน่งเพื่อรองรับการแต่งต้ังรองเลขาธิการ ศอ.บต. เพิ่มขึ้นอีก 1 ตําแหน่ง จาก
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
   3. รับโอนและแต่งต้ัง ว่าที่ร้อยตรี เลิศเกียรติ วงศ์โพธิพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี         
(นักปกครองระดับต้น) กระทรวงมหาดไทย ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ ศอ.บต. (นักบริหารระดับสูง) ศอ.บต.    
ในตําแหน่งที่ขออนุมัติตัดโอนเพิ่มเติมจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามข้อ 2.  
   โดยอาศัยมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553 และ
กระทรวงมหาดไทยได้ตกลงยินยอมการโอนข้าราชการทั้ง 2 รายดังกลา่วแล้ว ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  30. แต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
ยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่ง
ประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้  
  1. พันตํารวจเอก ประเวศน์ มูลประมุข รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นางกรรณิการ์ แสงทอง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่าง  
 
  31. แต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายชาญณัฏฐ์ แก้วมณี รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ผู้แทน
กระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์เสนอ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2555 เป็นต้นไป  
 

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