
 

                          บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                   กลุ่มประสานราชการ   สํานักบริหารกลาง   โทร. 2108 
ท่ี  กษ 0401.4/27                                วันท่ี   19  มีนาคม  2557 
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  18  มีนาคม  2557 

เรียน อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
       

  ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันอังคารที่ 18  มีนาคม  2557 ณ ณ ห้องห้วยจระเข้  
โรงเรียนนายร้อยตํารวจ สามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ภายหลังการประชุมฯ สํานักนายกรัฐมนตร ี
ได้แถลงข่าวผลการประชุมฯ  ทั้งน้ี โดยมีเรือ่งที่เก่ียวข้องกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี  

วาระที่ 2 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด  
สาระสาํคญั คอื คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง 

มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ   
  สาระสําคัญของเรื่อง กษ.  รายงานว่า  ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (12 มีนาคม 2556)  
มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) รับไปดําเนินการเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการและความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกับ
คุณประโยชน์และการบริโภคไข่ไก่ในชีวิตประจําวันของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย  ให้ถูกต้องตรงกันและเกิดผล
ในวงกว้างต่อไป  กษ. โดยกรมปศุสัตว์ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ 
ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว สรุปได้ดังน้ี  

1. ศธ. โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้บรรจุความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับการบริโภคไข่ไก่ในชีวิตประจําวันในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดในระดับ
ประถมศึกษาทั่วทุกเขตทั้งประเทศให้ใช้ไขไ่ก่เป็นส่วนประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน และบางโรงเรียนมี
การเลี้ยงไก่ไข่ในโรงเรียน ส่วนสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากําหนดให้มีการเลีย้งไก่ไข่ในวิทยาลัยเกษตร
และมีการแปรรูปอาหารที่ทําจากไข่ไก่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ได้มีการประสานขอความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ  และหากต้องดําเนินการเพ่ิมเติม 
จะประสานไปยังสถาบันการศึกษาอีกคร้ัง  

2. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่ข้อมลูความรู้ทางสื่อหนังสือพิมพ์  
โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อต่าง ๆ  รวมถึงบทความ งานวิจัยมีทั้งในเรื่อง องค์ประกอบของไข่ไก่  การแปรรูปจาก 
ไข่ไก่ ซึ่งยังอยู่ในระหว่างการเรียบเรียง เพ่ือเผยแพร่ต่อไป  

3. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอามัย เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมสุขภาพ 
และโภชนาการของประชาชนให้มีสขุภาพดี ได้ประชาสัมพันธ์และนําเรื่องการบริโภคไข่ไก่แก่บุคคลทัว่ไป   

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง   คือ  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ทั้งน้ี  กลุม่ประสานราชการได้รวบรวมสรุปผล มติ ครม.ขา้งต้นรวมถึงรายละเอียด 
ทุกวาระการประชุมฯ ไว้ที่ website กลุ่มประสานราชการ  (เข้าทาง      เว็บไซด์ของหน่วยงาน          
กลุ่มประสานราชการ เลือกเมนูฟังมติ ครม.)  ซึ่งหน่วยงานในสังกัด  สามารถใช้ประโยชน์โดยเข้าสืบค้น
ตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกโอกาส 
 

จึงเรียน... 
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วาระ
เร่ืองที่

2 มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

หมายเหตุ การขับเคลื่อนการพัฒนางาน : มิติงานเชิงคุณภาพ

เฉพาะวาระท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สรุป มติ ครม. เม่ือวันที่ 18 มีนาคม 2557

ด้าน เร่ือง หน่วยงานเกี่ยวข้อง



http://www.thaigov.go.th                                                        วันที่  18  มีนาคม  2557 
 
   วันน้ี (18 มีนาคม 2557) เมือ่เวลา 10.00  น. ณ ห้องห้วยจระเข้  โรงเรยีนนายร้อยตํารวจ               
สามพราน อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร   นายกรฐัมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตร ีซึ่งผลการประชุมสรุปสาระสาํคัญ ดังน้ี 
 
 1.  เรื่อง   แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 
 2.   เรื่อง   มาตรการแก้ไขปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด 
 3.        เรื่อง  แต่งต้ังข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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1. เรื่อง  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
ปี 2557 ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการความ 
ปลอดภัยทางถนนเสนอ เพ่ือให้หน่วยงานที่เก่ียวข้อง จังหวัดและอําเภอ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการ   
  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 
มีรายละเอียด ดังน้ี  
  1. หัวข้อในการรณรงค์ คือ “ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย สงกรานต์ทั่วไทยไร้อุบัติเหตุ”  
  2. ช่วงเวลาการรณรงค ์ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2557 รวม 7 วัน ทั้งน้ี  ได้ให้คําจํากัด
ความอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 หมายถึง อุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนในช่วงระหว่าง
เวลา 00.01 น. ของวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2557 ถึง เวลา 24.00 น. ของวันที่ 17 เมษายน  พ.ศ. 2557 ซึ่งส่งผล
ให้มีผู้เสียชีวิต และ/หรือบาดเจ็บนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล (Admit) 
  3. เป้าหมายการดําเนนิการ สถิติการเกิดอุบัติเหตุทางถนนลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับสถติิในช่วง
เทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 โดยให้จังหวัด อําเภอ และองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น เป็นผู้กําหนดเป้าหมายการ
ดําเนินงานด้วยตัวเอง 
  4. มาตรการท่ัวไป ได้แก่ มาตรการด้านการบริหารจัดการ มาตรการด้านถนนและการสัญจรอย่าง
ปลอดภัย มาตรการด้านยานพาหนะที่ปลอดภัย มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย และมาตรการด้านการ
ตอบสนองหลังเกิดอุบัติเหตุ 
  5. มาตรการเน้นหนัก ได้แก่ 

5.1 การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดตามมาตรการ 10 มาตรการ ได้แก่ ไมส่วมหมวกนิรภัย 
มอเตอร์ไซค์ไมป่ลอดภัย เมาสุรา ไม่คาดเขม็ขัดนิรภัย ไมม่ีใบอนุญาตขบัขี่ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกําหนด  
ฝ่าฝืนสญัญาณไฟจราจร ขับรถย้อนศร แซงในที่คับขัน และใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ โดยให้เน้นหนักในการ
ควบคุมความเร็วและเมาสุราแล้วขับขี่ยานพาหนะ และใหค้วามสําคัญเป็นพิเศษกับรถจักรยานยนต์ รถโดยสาร
สาธารณะ และรถกระบะที่บรรทุกผู้โดยสารท้ายกระบะเพ่ือเล่นนํ้าสงกรานต์  ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย 

5.2 การควบคมุการด่ืมเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์แล้วขับขี่หรือโดยสารยานพาหนะ โดยให้บังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

5.3 การควบคมุการเข้าถึงเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ โดยให้บังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวข้องกับ
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์อย่างเคร่งครัด 

5.4 ควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุทางถนน 
5.5 การจัดพ้ืนที่เล่นนํ้าสงกรานต์ที่มีความปลอดภัยและปลอดเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอลท์ุกชนิด 
5.6 ในกรณีจังหวัดที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านให้พิจารณาหามาตรการหรือแนวทางตาม

ความเหมาะสมในการดูแลความปลอดภัยทางถนนให้แก่ประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่ผ่านเข้าออกบริเวณ 
จุดผ่านแดนถาวรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2557 เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (AEC) 
  6. ช่วงเวลาการดําเนนิงาน แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ 
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6.1 ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันที่ 15 - 28 กุมภาพันธ์ 2557 
6.2 ช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 10 เมษายน 2557 
6.3 ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2557 

   
2. เรื่อง  มาตรการแก้ไขปญัหาไข่ไก่ลน้ตลาด  
  คณะรัฐมนตรมีีมติรับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาไข่
ไก่ล้นตลาด   ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ   
  สาระสําคัญของเรื่อง   
  กษ.  รายงานว่า  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (12 มีนาคม 2556)  มอบหมายให้กระทรวง
สาธารณสุข (สธ.)  กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รับไป
ดําเนินการเก่ียวกับการเผยแพร่ขอ้มูลทางวิชาการและความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับคุณประโยชน์และการบริโภคไข่ไก่
ในชีวิตประจําวันของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย  ให้ถูกต้องตรงกันและเกิดผลในวงกว้างต่อไป   กษ. โดยกรมปศุสัตว์ 
ในฐานะเลขานกุารคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว 
สรุปได้ดังน้ี  

1. ศธ. โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้บรรจุความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับการบริโภคไข่ไก่ในชีวิตประจําวันในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดในระดับประถมศึกษา
ทั่วทุกเขตทั้งประเทศให้ใช้ไขไ่ก่เป็นส่วนประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียน และบางโรงเรียนมีการเลี้ยงไก่ไข่ใน
โรงเรียน ส่วนสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษากําหนดให้มีการเลี้ยงไก่ไข่ในวิทยาลยัเกษตรและมกีารแปรรูป
อาหารท่ีทําจากไข่ไก่ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สําหรับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้มีการประสานขอ
ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทัว่ประเทศ  และหากต้องดําเนินการเพ่ิมเติมจะประสานไปยัง
สถาบันการศึกษาอีกคร้ัง  

2. สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เผยแพร่ข้อมลูความรู้ทางสื่อหนังสือพิมพ์  
โทรทัศน์ วิทยุ และสื่อต่าง ๆ  รวมถึงบทความ งานวิจัยมีทั้งในเรื่อง องค์ประกอบของไข่ไก่  การแปรรูปจากไข่ไก่ ซึง่
ยังอยู่ในระหว่างการเรียบเรียง เพ่ือเผยแพร่ต่อไป  

3. กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอามัย เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมสุขภาพ 
และโภชนาการของประชาชนให้มีสขุภาพดี ได้ประชาสัมพันธ์และนําเรื่องการบริโภคไข่ไก่แก่บุคคลทัว่ไป   
 
3. เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ  
  คณะรัฐมนตรมีีมติอนุมัติแต่งต้ัง นางสาววันนภิศ จารุสมบัติ ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมและ
ประสานงานคณะรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาประจําสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนทรงคณุวุฒิ) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ 
ต้ังแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ซึ่งเป็นวันทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ ์ 

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


