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วาระ
เร่ืองที่

6 การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันที่  6  พฤษภาคม  2557

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                              วันที่  6  พฤษภาคม  2557 
 
    วันน้ี (6 พฤษภาคม 2557) เวลา 12.00  น. ณ ห้องประชุมสยามปฐพีพิทักษ์ ช้ัน 10  
สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  นายนิวัฒน์ธํารง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี  ซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสาํคัญดังน้ี 
  1.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเนปิดอว์ว่าด้วยการบรรลุการเป็น 
    ประชาคมอาเซียน ปี ค.ศ. 2015  (Nay Pyi Taw Declaration on  
    Realization of ASEAN  Community   by 2015)   
  2.  เรื่อง  ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ 8 แผนงานการพัฒนา 
             เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  
  3.  เรื่อง  โอนข้าราชการ  (กระทรวงยุติธรรม) 
  4.  เรื่อง  โอนข้าราชการ (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 
  5.  เรื่อง  การโอนข้าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  6.  เรื่อง   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวง
    เกษตรและสหกรณ์) 
  7.  เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ทกุวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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1. เรื่อง  ขอความเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเนปิดอว์ว่าด้วยการบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียน ป ีค.ศ. 
2015  (Nay Pyi Taw Declaration on Realization of ASEAN  Community   by 2015)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอ ดังน้ี  
  1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาเนปิดอว์ว่าด้วยการบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียน ปี ค.ศ. 2015  
(Nay Pyi Taw Declaration on Realization of ASEAN  Community   by 2015)   
  2. ให้นายกรฐัมนตรีหรือผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชุมสุด
ยอดอาเซียนคร้ังน้ีร่วมรับรองปฏิญญาฯ  
  3.  หากมคีวามจาํเป็นต้องแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ที่ไม่ใช่สาระสําคัญหรือไมข่ัดต่อผลประโยชน์
ของไทยก่อนการรับรอง ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีก  
  สาระสาํคญัของเร่ือง  
  กต.  รายงานว่า  

1. ด้วยเมียนมาร์ ประธานอาเซียน ปี 2557  จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอด 
อาเซียน ครั้งที ่24  ระหว่างวันที่ 10-11  พฤษภาคม 2557 ณ เนปิดอว์  โดยคาดว่าในการประชุมดังกล่าว 
จะมกีารรับรองเอกสารผลลพัธ์ร่วมกัน 1 ฉบับ  ได้แก่  ปฏิญญา เนปิดอว์ ว่าด้วยการบรรลุการเป็นประชาคม
อาเซียน ปี ค.ศ. 2015 

2.  ร่างปฏิญญาเนปิดอว์ว่าด้วยการบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียน ปี ค.ศ. 2015   
ซึ่งผู้นําอาเซียนจะรับรองโดยไม่มีการลงนาม มีสาระสําคญัเป็นการระบุประเด็นสําคัญต่าง ๆ  ที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนต้องเร่งดําเนินการเพ่ือบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558  โดยเป็นการเน้นยํ้าใน
ประเด็นที่ผู้นําอาเซียนได้เคยตกลงไว้แล้ว อาทิ  การเร่งรัดการดําเนินงานตามแผนงานการจัดต้ังประชาคม
อาเซียน การจัดทําวิสัยทัศน์อาเซียนภายหลังปี 2558  และการปรับปรุงกลไกการดําเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
อาเซียนกับภายนอกภูมิภาค  โดยไม่มีการเสนอข้อริเริ่มหรือการดําเนินการใหม่ ๆ  แต่อย่างใด  ซึ่งการร่วม
รับรองปฏิญญาฯ จะเป็นการแสดงถึงความมุ่งมั่นของไทยที่จะร่วมกับประเทศอาเซียนในการบรรลุการจัดต้ัง
ประชาคมอาเซียนในปี 2558  รวมทั้งกระชับความสัมพันธ์กับภายนอกภูมิภาคในมิติต่าง  ๆ   อย่างครอบคลุม   
ตลอดจนเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยทีจ่ะดําเนินการในประเด็นต่างๆ  ที่อาเซียนเคยตกลงกันไว้แล้ว   

3.  ร่างปฏิญญาฯ  เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็น 
ต่าง ๆ  ที่อาเซยีนให้ความสําคัญ โดยมิได้ใช้ถ้อยคําหรือมีบริบทที่เป็นการแสดงเจตนาที่จะก่อให้เกิดพันธกรณี
ระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ  ดังน้ัน ร่างปฏิญญาฯ  จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่าง
ประเทศ และไม่มีประเด็นที่จะต้องพิจารณาตามมาตรา 190  ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  และโดย
ที่ร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารยืนยันเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในการส่งเสริมและร่วมมือทาง
การเมือง เศรษฐกิจ  และสังคม ซึ่งเป็นการเน้นยํ้าถึงความร่วมมือในมิติต่าง ๆ ที่อาเซยีนได้ดําเนินการอยู่แล้ว 
ดังน้ัน   การรับรองร่างปฏิญญา จึงมิได้เป็นการกระทําอันมีผลเป็นการอนุมัติงานหรือโครงการ หรือมผีลเป็น 
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การสร้างความผูกพันเพ่ิมเติมกับคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ ตามมาตรา 181  (3)  ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 
 
2. เรื่อง ร่างแถลงการณร์่วมการประชุมระดับผูน้ํา ครั้งที่ 8 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ี รฐัมนตรปีระจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายวรเทพ รัตนากร) 
รัฐมนตรีประจาํแผนงาน IMT-GT เสนอ ดังน้ี 
  1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ 8  แผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Draft Joint Statement of the Eighth Summit of 
Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) โดยให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) สามารถปรับปรุงถ้อยคําในแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ในกรณีทีม่ิใช่การเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบอีก 
  2. มอบหมายเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้แทน
พิเศษของนายกรัฐมนตรี (Special Envoy) เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ประธานที่ประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ 8 แผนงาน
การพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 
Triangle : IMGT-GT) ณ กรงุเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ 
  3. เห็นชอบการกําหนดองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชุมระดับผู้นํา ครั้งที่ 8 
แผนงาน IMT-GT ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 
ปลัดกระทรวงพาณิชย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อธิบดีกรม
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และประธานสภาธุรกิจ IMT-GT ประเทศไทย 
 
3. เรื่อง โอนข้าราชการ  (กระทรวงยุติธรรม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีกระทรวงยุติธรรมมีความประสงค์ ขอรับโอน  
นายธงทอง จันทรางศุ ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีมาดํารงตําแหน่ง
ปลัดกระทรวงยุติธรรม (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลดักระทรวงยุติธรรม โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสอง
หน่วยงานได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว  และให้นําเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการเลอืกต้ัง  
ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป 
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4. เรื่อง โอนข้าราชการ (สาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตร)ี 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความประสงค์ขอรับโอน 
นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ปลดักระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม มาดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา 
นายกรัฐมนตรฝี่ายข้าราชการประจํา (นักบรหิารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยให้กําหนดช่ือใน
สายงานตามตัวบุคคลผู้ได้รับการแต่งต้ัง โดยยังคงตําแหน่งในสายงานเดิมและให้ผู้ได้รบัแต่งต้ัง ได้รับเงินเดือน 
เงินประจําตําแหน่ง และสทิธิประโยชน์อ่ืนที่ได้รับอยู่เดิม โดยผู้มีอํานาจสั่งบรรจุทั้งสองหน่วยงานได้ตกลง
ยินยอมในการโอนแล้ว  และให้นําเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่  
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป 
 
5. เรื่อง การโอนข้าราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีมคีวามประสงค์ขอรับโอน พลโท 
ภราดร  พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีมาดํารง
ตําแหน่งปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  โดยผู้มีอํานาจ 
สั่งบรรจุทั้งสองหน่วยงานได้ตกลงยินยอมในการโอนข้าราชการดังกล่าวแล้ว   และใหนํ้าเสนอขอความเห็นชอบ
ต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป 
 
6. เรื่อง  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ังนายวราวุธ  ขันติยานันท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี  (นักบริหารสูง)  กรมฝนหลวง
และการบินเกษตร  และให้นําเสนอขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการการเลือกต้ัง ทั้งน้ี  ต้ังแต่วันที่ทรง 
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป 
 
7. เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติเห็นชอบแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ  จํานวน 8 คน  จากผู้เช่ียวชาญในด้าน 
ต่าง ๆ  ที่เก่ียวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  ซึ่งประกอบด้วย  ผู้แทนจากภาคเอกชน 
ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง ดังน้ี (1)  นายสันทัด  สมชีวิตา (ภาคเอกชน)  กรรมการมูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย  
(ด้านบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  (2) นายพยุง  นพสุวรรณ (ภาคเอกชน)   
กรรมการมูลนิธิรักษ์โลก   (ด้านทรัพยากรป่าไม้)  (3) รองศาสตราจารย์ ศิรินธรา สิงหรา ณ อยุธยา   
รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ)   
(4)  นายอัชพร จารุจินดา   (ภาคเอกชน)  ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาด 
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หลักทรัพย์ (ด้านกฎหมาย)  (5)  นายพยุงศักด์ิ  ชาติสุทธิผล  (ภาคเอกชน)  ประธานกิตติมศักด์ิ   
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ด้านบรหิารจัดการ)  (6) นายสมหวัง  ดํารงพงศาวัฒน์  ข้าราชการบํานาญ 
(ด้านสิ่งแวดล้อมเมืองและผงัเมือง)   

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


