
 
 
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล           
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด           
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลง           
ข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย 
  1.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
 2.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 3.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
   กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... 
 4.  เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินค่าบํารุงสมาคมขององค์กรปกครองส่วน
   ท้องถิ่น พ.ศ. .... 
 5.  เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอาการสําหรับของที่นําเข้ามาในพื้นที่พัฒนา
   ร่วม ฉบับที ่.. 
 6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความ 
   เหมาะสมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม บุคคลผู้มีอํานาจให้ความยินยอมในการรบัเด็ก
   เป็นบุตรบุญธรรม และเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกระบวนการ
   ให้คําปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรมซึ่งยังเป็นเด็ก พ.ศ. .... 
 7.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทนใบอนุญาต 
   ประกอบธุรกิจนําเที่ยว และจาํนวนเงินหลักประกัน พ.ศ. .... 
 8.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ รวม 4 ฉบับ 
 9.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 2 ฉบับ 
  10.    เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตาม 
    มาตรา 12 แหง่พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที ่..) (มาตรการภาษี
    เพื่อสนับสนุนการประกอบรถยนต์ไฮบริดในประเทศเพิ่มเติม)  
 
  เศรษฐกิจ 
  11.  เรื่อง   ขออนุมัติการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้และรายละเอียดเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ตาม
    พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทาง 
    เศรษฐกิจ พ.ศ. 2552  
 12.  เรื่อง   การจัดหาเงินทุนเพื่อดําเนินการโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 ให้
   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  13. เรื่อง  การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
    ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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  สังคม 
 14.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ข้าราชการลาเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิม 
   พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 
   พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยไม่ถือเป็นวันลา 
  15.  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการดําเนินงานตามนโยบาย  
    สําคัญของรัฐบาล 
 16.  เรื่อง  สรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
 17.  เรื่อง  การพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ปี 2555 
  18.  เรื่อง   แผนงานให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาว ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัด 
  19. เรื่อง  แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ในช่วงเกิดภัยพิบัติจาก
    เหตุอุทกภัย ปี พ.ศ. 2554  
  20.  เรื่อง  ขออนุมัติงบกลางเพื่อให้จังหวัดและส่วนราชการใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบ
    อุทกภัย 
 21.  เรื่อง  หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการเพื่อจัดลําดับความสําคัญและตรวจสอบความพร้อมด้าน 
    ต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
  22. เรื่อง  สรุปผลการหารือเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคท่ีประสบอุทกภัยฯ 
 23.  เรื่อง  การดําเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
   ตามมติคณะรัฐมนตร ี
 
  ต่างประเทศ 
 24.   เรื่อง   กรอบการเจรจาอนุสัญญาหรอืความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและอนุสญัญาหรือ
   ความตกลงฯ ที่ยังไม่มีผลใช้บังคับ จํานวน 10 ฉบับ  
 25.  เรื่อง  การปรับปรุงแผนการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ําของประเทศไทย  
   สําหรับขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก Clean Technology Fund (CTF) 
 26.  เรื่อง  ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเร่งรัดในการจัดให้มีทางด่วนสารสนเทศในกลุม่ 
    อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ฉบับใหม ่
  27.  เรื่อง  การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะศึกษาดา้นการบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากรแห่ง 
    เอเชีย (SGATAR) ครั้งที่ 42 และการประชุมหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมของสมาชิก SGATAR 
    ครั้งที่ 6  
  28.  เรื่อง  ขออนุมัติให้ประเทศไทยลงนามในพิธีสาร 6 พรมแดนสําหรับรถไฟและสถานีชุมทาง 
 29.  เรื่อง   กรอบการเจรจาของประเทศไทยสําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย
   การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการประชุมภาคีพิธีสารเกียวโต  
  30.  เรื่อง   ขออนุมัติดําเนินโครงการร่วมงานแสดงพืชสวนโลก Floriade 2012  ณ ประเทศ 
    เนเธอร์แลนด์   
  31.  เรื่อง  ข้อตกลงให้บริการสืบค้นและตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศตามสนธิสัญญา PCT ของ
    สํานักงาน IP Australia 
 
  แต่งตั้ง 
 32. เรื่อง แต่งต้ัง 
 1.   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
  ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)  
 2.   การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย) 
 3.   การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงสาธารณสุข 
  สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 4.   แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  
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 5.   การแต่งต้ังกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  
  (เพิ่มเติม)  
 6.   การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
 7.   การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
  พ.ศ. 2545  
 8.   เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม 
  9.   การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการ 
  ส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทย  
 10.   การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรม
  แห่งประเทศไทย  
 11.  แต่งต้ังผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
 
 
   
 
   

********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
 สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
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กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบยีบขา้ราชการทหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่..) พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงกลาโหม   (กห.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการ
ประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพจิารณาต่อไป 
  ข้อเท็จจรงิ 
  กห. รายงานว่า 
  1. ปัจจุบันการให้ได้รับเงินเดือนของข้าราชการทหาร ทหารกองประจําการ และนักเรยีนในสังกัด กห. เป็นไป
ตามมาตรา 12 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการทหาร (ฉบับที ่7) พ.ศ. 2521โดยปกติแล้วข้าราชการทหารและข้าราชการตํารวจในระดับช้ันยศเดียวกันจะได้รับ
เงินเดือนในระดับและอัตราเดียวกัน 
  2. โดยที่เมื่อพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มีผลบังคับใช้ ทําใหข้้าราชการทหารและข้าราชการตํารวจบางช้ันยศมีระดับเงินเดือนที่แตกต่างกัน ดังนี้ 
 2.1 ข้าราชการทหารชั้นยศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตราเงินเดือนจ่าสิบเอกพิเศษ  
พันจ่าอากาศเอกพิเศษ ให้ได้รับเงินเดือนระดับ ป. 3 ถึง น. 2 แต่ข้าราชการตํารวจยศนายดาบ ให้ได้เงินเดือนระดับ ป. 3            
ถึง ส. 3  

 2.2 ข้าราชการทหารชั้นยศร้อยตร ีเรือตรี เรืออากาศตรี ถึงร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ให้ได้รับ
เงินเดือนระดับ น. 1 ถึง น. 2 แต่ข้าราชการตํารวจยศร้อยตํารวจเอก ร้อยตํารวจโท และร้อยตํารวจตรีให้ได้รับเงินเดือนระดับ ส. 
1 ถึง ส. 3 
                     3. ดังนั้น เพื่อให้ข้าราชการทหารและขา้ราชการตํารวจในระดับช้ันยศเดียวกันได้รับเงินเดือนที่ไม่เหลื่อมล้ํากัน 
จึงจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 ดังกล่าว 

สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 
  แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551 เพื่อให้นายทหารประทวนชั้นยศจ่าสิบเอก พันจ่าเอก พันจ่าอากาศเอก อัตรา
เงินเดือนจ่าสิบเอกพิเศษ พันจ่าเอกพิเศษ พันจ่าอากาศเอกพิเศษ และนายทหารสัญญาบัตรชั้นยศร้อยตรี เรือตรี เรืออากาศตรี 
ถึงร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก มีสิทธิได้รับเงินเดือนในระดับที่สูงขึ้น 
 
2. เรื่อง  ร่างพระราชบญัญติัเครื่องหมายการค้า (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว  ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการประสานงานสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป   
   สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ  
   1. แก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคําว่า “เครื่องหมาย” เพื่อกําหนดให้หมายความถึงกลิ่นและเสียงด้วย (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา 4)  
   2. แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อลดหรือยกเว้นค่าธรรมเนียม (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 
5 วรรคหนึ่ง)  
  3. ยกเลิกบทบัญญัติที่ห้ามขอจดทะเบียนสําหรับสินค้าต่างจําพวกกันในคําขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า
หนึ่งฉบับ (ยกเลิกมาตรา 9 วรรคสอง)  
  4. ขยายระยะเวลาการชําระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 40 วรรค
สอง)  
  5. แก้ไขเพิ่มเติมอัตราค่าธรรมเนียมท้ายพระราชบัญญัติ   
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3. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส่วนราชการในสถาบนับัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรพิีจารณาอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอและให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 

สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
ลําดับ ส่วนราชการเดิม ส่วนราชการใหม่ 

1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ คงเดิม 
2 คณะบริหารธุรกิจ คงเดิม 

3 คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ คงเดิม 
4 คณะสถิติประยุกต์ คงเดิม 

5 สํานักวิจัย คงเดิม 
6 สํานักฝึกอบรม เปลี่ยนเป็น “สํานักสิริพัฒนา” 

7 สํานักบรรณสารการพัฒนา คงเดิม 
8 สํานักการศึกษาระบบสารสนเทศ เปลี่ยนเป็น “สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ”

9 คณะภาษาและการสื่อสาร คงเดิม 

 
4. เรื่อง ร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ด้วยการจ่ายเงินค่าบํารุงสมาคมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติในหลักการร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินค่าบํารุงสมาคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างระเบียบ 
  1. กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสงค์จะสมคัรเป็นสมาชิกของสมาคมหรอืยกเลกิการเป็นสมาชิก
ของสมาคม  จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ร่างข้อ 6) 
  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสมัครเป็นสมาชิกสมาคมจะต้องคํานึงถึงประโยชน์ที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะได้รับและเป็นผลดีต่อการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น รวมทั้งต้องพิจารณาถึงรายจ่ายตามข้อผูกพัน
ที่จะต้องชําระเงินค่าบํารุงให้แก่สมาคม และฐานะทางการคลังเป็นสําคัญ 
 (ร่างข้อ 7) 
  3. การจ่ายเงินค่าบํารุงให้แก่สมาคมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปน็สมาชิก ให้เบิกจ่ายได้ต้ังแต่ปีงบประมาณ
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเป็นสมาชิกตามจํานวนเงินค่าบํารุงที่กําหนดไว้ในข้อบังคับของสมาคม โดยให้ต้ังจา่ยไว้ใน
งบประมาณรายจ่ายประจําปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ร่างข้อ 8) 
  4. การจ่ายเงินค่าบํารุงสมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังมิได้มีการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ             
พ.ศ. 2553 ใหเ้บิกจ่ายได้ตามระเบียบนี้ (ร่างข้อ 9) 
  5. การจ่ายเงินค่าบํารุงสมาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้ดําเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว โดยไม่ขดัหรือ
แย้งกับหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้ถือเป็นการเบิกจ่ายเงินค่าบํารุงสมาคมตามระเบียบนี้ 
(ร่างข้อ 10) 
 
5. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวน้อาการสําหรบัของทีน่ําเข้ามาในพืน้ทีพ่ฒันาร่วม ฉบบัที่ .. 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอาการสําหรับของที่นําเข้ามา
ในพื้นที่พัฒนาร่วม ฉบับที ่.. ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่
เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสาํคญัของร่างประกาศ 
  1. กําหนดให้รา่งประกาศใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป (ร่างข้อ 3)  
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  2. กําหนดให้ยกเว้นอากรสําหรับของที่นําเข้ามาในพื้นที่พัฒนาร่วม จํานวน 5 รายการ ดังนี้  2.1 เฉพาะคะ
ตะไลส์ (Catalyst)  2.2 เฉพาะสารดูดซับ (Pre-Treatment Absorbent)   2.3 เฉพาะไส้กรอง (Filter Elements)  
2.4 เฉพาะลูกบอลเซรามิก (Ceramic Balls)   2.5  เฉพาะตัวเหว่ียงแบบไซโคลน สําหรับการแยกทรายและน้ํามันออกจากกัน 
(De-sanding and De-oiling  Cyclone Element)  
(บัญชีท้ายร่างประกาศ) 
 
6.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการสอบคณุสมบัติและข้อเท็จจริงเก่ียวกับสภาพความเปน็อยู่และความเหมาะสมของผู้ขอรบัเด็ก
เป็นบุตรบญุธรรม บุคคลผู้มีอํานาจให้ความยินยอมในการรับเด็กเปน็บุตรบุญธรรม และเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม  พ.ศ. .... 
และร่างกฎกระทรวงกระบวนการใหค้ําปรกึษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรมซึ่งยงัเปน็เด็ก พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความ
เหมาะสมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม บุคคลผู้มีอํานาจให้ความยินยอมในการรบัเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และเด็กที่จะเป็น
บุตรบุญธรรม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกระบวนการให้คําปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรมซึ่งยงัเป็นเด็ก พ.ศ. .... 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) เสนอแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงการสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมของผู้
ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม บุคคลผู้มีอํานาจให้ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม 
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกระบวนการให้คําปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรมซึ่งยังเป็นเด็ก พ.ศ. .... 
   1.1 กําหนดหลักเกณฑ์การสอบคณุสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความ
เหมาะสมของผู้ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ร่างข้อ1) 
   1.2 กําหนดหลักเกณฑ์การสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความ
เหมาะสมของบุคคลผู้มีอํานาจให้ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม (ร่างข้อ 2) 
   1.3 กําหนดหลักเกณฑ์การสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความ
เหมาะสมของเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม (ร่างข้อ 3) 
  2. ร่างกฎกระทรวงการสอบคุณสมบัติและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่และความเหมาะสมของผู้
ขอรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม บุคคลผู้มีอํานาจให้ความยินยอมในการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรม และเด็กที่จะเป็นบุตรบุญธรรม 
พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกระบวนการให้คําปรึกษาเยียวยาก่อนเลิกรับบุตรบุญธรรมซึ่งยังเป็นเด็ก พ.ศ. ....  
   2.1 กรณีเลิกรบับุตรบุญธรรมซึ่งยังเป็นเด็ก กําหนดให้พนกังานเจ้าหน้าที่สอบถามปัญหาการเลิกรับ
บุตรบุญธรรมและข้อมูลเกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาและพฒันาความสัมพันธ์ในเบื้องต้น หากผู้รับบุตรบุญธรรมยังคงประสงค์จะ
เลิกรับบุตรบุญธรรมอยู่ให้มีการเข้าสู่กระบวนการให้คําปรกึษาเยียวยา (ร่างข้อ 1) 
   2.2 กําหนดใหส้ืบเสาะข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพปัญหาการเลิกรับบุตรบุญธรรม เพื่อดําเนินการให้
คําปรึกษาเยียวยาให้แล้วเสรจ็ภายในหกสิบวัน (ร่างข้อ 2) 
   2.3 กรณีจําเป็นต้องหารือร่วมกันในการวางแผนและดําเนินการให้คําปรกึษาเยียวยา ให้เชิญผู้ที่
เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น (ร่างข้อ 3) 
   2.4 กําหนดใหอ้อกหนังสือรับรองเพื่อประกอบการขอจดทะเบียนเลกิรับบุตรบุญธรรม หรือยื่นคําร้อง
ต่อศาลตามมาตรา 1598/31 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยหนังสือรับรองมีอายุหกเดือนนับแต่วันที่ออกหนังสือ 
(ร่างข้อ 4) 
 
7.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดการขอรบัใบอนญุาต การออกใบอนญุาต การออกใบแทนใบอนญุาต ประกอบธุรกิจนาํ
เที่ยว และจาํนวนเงินหลักประกัน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดการขอรับใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การออกใบแทน
ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจนาํเที่ยว และจํานวนเงินหลักประกัน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอและ
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้การจําหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบิน และการให้บริการเกี่ยวกับเรือสําราญเป็นบริการเกี่ยวกับ
ธุรกิจนําเที่ยว ยกเว้นการจําหน่ายบัตรโดยสารเครื่องบินโดยผู้ดําเนินการเดินอากาศ (ร่างข้อ 1) 
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  2. กําหนดประเภทการอนุญาตให้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวเป็น 4 ประเภท คือ (1) การประกอบธุรกิจนําเที่ยว
ประเภทเฉพาะพื้นที่ (2) การประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทภายในประเทศ (3) การประกอบธุรกิจนําเที่ยวจากต่างประเทศ 
และ (4) การประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภททั่วไป (ร่างข้อ 1/1) 
  3. กําหนดให้การย่ืนคําขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว ให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยว
และมัคคุเทศกก์ลางกําหนด พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานทีกํ่าหนดไว้ โดยให้ย่ืนคําขอต่อนายทะเบียนธุรกิจนําเที่ยวและมัคคุเทศก์
กลางหรือสาขาแล้วแต่กรณี ที่มีอํานาจครอบคลุมสํานักงานของผู้ขอรับใบอนุญาต (ร่างข้อ 2 และร่างข้อ 4) 
  4. กําหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงรายการสถานะผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว และการออกใบแทน
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยว (ร่างข้อ 7 ถึงร่างข้อ 8) 
  5. กําหนดให้ผูข้อรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวจะต้องวางหลักประกันต่อนายทะเบียน โดยระบุด้วยว่า 
หลักประกันทีว่างนั้นเป็นเงินสด หรือหนังสอืค้ําประกันของธนาคาร หรือพนัธบัตรรัฐบาลไทยหรือพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาล
ไทยค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ย อย่างหนึ่งอย่างใดหรือหลายอย่างรวมกัน และลงลายมือชื่อไว้ (ร่างข้อ 9) 
  6. กําหนดจํานวนเงินของหลักประกันที่ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยวต้องนํามาวางดังนี้ 
   6.1 การประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทเฉพาะพื้นที่ 10,000 บาท 
   6.2 การประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทภายในประเทศ 50,000 บาท 
   6.3 การประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภทนําเที่ยวจากต่างประเทศ 100,000 บาท 
   6.4 การประกอบธุรกิจนําเที่ยวประเภททั่วไป 200,000 บาท 
  7. กําหนดให้ในกรณีที่ผู้ขอรบัใบอนุญาตประกอบธุรกิจนําเที่ยววางหลักประกันเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือ
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่รัฐบาลไทยค้ําประกันต้นเงินและดอกเบี้ยนั้น จะต้องเป็นชนิดที่ขายคืนได้ก่อนครบกําหนดชําระต้นเงิน 
และผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่วางหลักประกันจะต้องโอนเงินกรรมสิทธ์ิให้แก่กรมการทอ่งเที่ยว ส่วนดอกผลอันเกิดจากพันธบัตร
นั้น กรมการทอ่งเที่ยวจะมอบให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวที่วางหลักประกัน (ร่างข้อ 11) 
 
8. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณชิย์ รวม 4 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ รวม 4 ฉบับ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบ
ร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ ดังนี้ 
  1. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งข้าวออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
  2. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งช้างออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... 
  3. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... และ 
  4. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งข้าว ช้าง และไม้ ออกไป
นอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 พ.ศ. .... 
  สาระสาํคญัของร่างประกาศ 
  1. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งขา้วออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสําคญัเป็น
การกําหนดให้ข้าวเจ้าและข้าวเหนียว ทั้งที่เป็นข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสาร ปลายข้าว ข้าวนึ่ง และรํา ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่ทํา
มาจากข้าวทุกชนิด เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรเว้นแต่กรณีที่นําออกไปใช้เฉพาะตัว หรือใน
กรณีที่นําออกไปเพื่อเป็นตัวอย่าง ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จําเป็น (ร่างข้อ 3 และร่างข้อ 4) 
  2. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งชา้งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... มีสาระสําคัญเป็นการ
กําหนดให้ช้างชนิดพันธ์ุ Elephas maximus และให้รวมถึงงาช้าง น้ําเชื้อ เอ็มบริโอ ขน เนื้อ หนัง ฟัน งา ขนาย เลบ็ กระดูก 
เลือด สารพันธุกรรม หรือส่วนต่าง ๆ ที่ได้มาจากช้างที่มีชีวิตหรือตายแล้วตลอดจนผลิตภัณฑ์ที่ทํามาจากส่วนต่าง ๆ ที่ได้มาจาก
ช้าง ดังกล่าว เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร (ร่างข้อ 3) 

3. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งไม้ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. .... และ มีสาระสาํคัญเป็น
การกําหนดให้ไม้และไมแ้ปรรูปตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้ ยกเว้นหวาย ไผ่และไมร้วกทกุชนิด ปาล์ม รากไม้ เถาไม้ ไม้วีเนียร์ 
พันธ์ุไม้ ขี้เลื่อยหรือเศษไม้ไม่ว่าจะเกาะหรือติดรวมกันเป็นท่อน ก้อน เพลเลต หรือลักษณะที่คล้ายกันหรือไม่ก็ตาม และไม้ที่ได้
จัดทําเป็นของสําเร็จรูป ซึ่งไม่เหมาะสมที่จะนําไปแปรรูปเป็นอย่างอื่น เป็นสินค้าที่ต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอก
ราชอาณาจักร เว้นแต่กรณีนาํออกไปใช้เฉพาะตัว หรือในกรณีที่นําออกไปเพื่อเป็นตัวอย่าง ทั้งนี้ ในปริมาณเท่าที่จําเป็น        
(ร่างข้อ 3 และร่างข้อ 4) 
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4. ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การส่งขา้ว ช้าง และไม้ 
ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 พ.ศ. .... (ตามขอ้ 4) มีสาระสาํคัญเป็นการยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง       
การส่งข้าว ช้าง และไม้ ออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2549 (ร่างข้อ 3) 
 
9. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม รวม 2 ฉบับ 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอ และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้
เสนอร่างกฎกระทรวง รวม 2 ฉบับดังกล่าว ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาลงนามและ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป 
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
 1. รา่งกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 
  1.1 กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ร่างข้อ 1) 
  1.2 กําหนดให้สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการ
เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของกระทรวงในการพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน 
จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธ์ิตามภารกิจของกระทรวง และให้
มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 2) 
  1.3 กําหนดให้แบ่งส่วนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย ราชการบริหารส่วนกลาง มี 6 สํานัก 1 ศูนย์ 16 สํานักงาน และราชการบริหารส่วนภูมิภาค ได้แก่ สํานักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด โดยให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 3 และร่างข้อ 7 ถึงร่างข้อ 15) 
  1.4 กําหนดให้มีกลุ่มกฎหมาย กลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบงานขึ้นตรง
ต่อปลัดกระทรวง และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 4 ถึงร่างข้อ 6) 
 2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
พ.ศ. …. 
  2.1 กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 (ร่างข้อ 1) 
  2.2 กําหนดให้กรมทรัพยากรธรณี มีภารกิจเกี่ยวกับการสงวน การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการบริหารจัดการ
ด้านธรณวิีทยา ทรัพยากรธรณี ซากดึกดําบรรพ์ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย โดยการสํารวจ ตรวจสอบ และวิจัย
สภาพธรณีวิทยาและทรัพยากรธรณี การประเมินศักยภาพแหล่งทรัพยากรธรณี การกาํหนดและกํากับดูแลเขตพื้นที่สงวน
อนุรักษ์ทรัพยากรธรณี และพื้นที่เสี่ยงต่อธรณีพิบัติภัย เพื่อการพัฒนาทรัพยากรธรณี คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยิ่ง
ยืนและเกิดประโยชน์สูงสุด และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 2) 
  2.3 กําหนดให้แบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 4 สํานัก 1 สํานักงาน 2 กอง 1 ศูนย์ โดยให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 3 และร่างข้อ 7 ถึงร่างข้อ 14) 
  2.4 กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มนิติกร และกลุม่พัฒนาระบบบริหาร รับผิดชอบงานขึ้นตรงต่อ
อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 4 ถึงร่างข้อ 6) 
 
10.   เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราช
กําหนดพิกัดอตัราศลุกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..) (มาตรการภาษีเพือ่สนับสนุนการประกอบรถยนต์ไฮบริดในประเทศ
เพิ่มเติม)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากร
ศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที ่..) (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการ
ประกอบรถยนต์ไฮบริดในประเทศเพิ่มเติม) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  
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  สาระสาํคญัของร่างประกาศ   
  แก้ไขปรับปรุงบัญชีแนบท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตาม
มาตรา 12 แหง่พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที ่18) ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ดังนี้   
   1. เพิ่มเติมการยกเว้นอากรขาเข้าช้ินส่วนยานยนต์ที่นําเข้ามาเพื่อประกอบหรือผลิตเป็นการเฉพาะสําหรับ
รถยนต์ไฮบริดในประเทศจํานวน 1 รายการ คือ อุปกรณ์เก็บและจ่ายพลงังานไฟฟ้าสําหรับรถยนต์ไฮบริดตามประเภท 85.07  
   2. เพิ่มเติมหนา้ที่การทํางานของรายการชิ้นส่วนยานยนต์จํานวน 2 รายการ คือ ชุดเกียร์พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า
สําหรับรถยนต์ไฮบริดตามประเภท 87.08 และชุดสายไฟแรงดันสูง และชุดสายไฟสําหรับรถยนต์ไฮบริดตามประเภท 85.44  
 

เศรษฐกิจ
11. เรื่อง  ขออนุมัติการปรบัโครงสร้างหนี้เงนิกู้และรายละเอียดเงื่อนไขการปรับโครงสร้างหนีเ้งนิกู้ตามพระราชกําหนดให้
อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงนิเพื่อฟื้นฟูและเสริมสรา้งความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติให้กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552 โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขการกู้เงิน 
ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
  สาระสาํคญัของเรื่อง  
  กค. รายงานว่า  
   1. คณะกรรมการนโยบายกํากับการบริหารหนี้สาธารณะได้มีมติเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2554 อนุมัติแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะประจําปีงบประมาณ 2555 ปรับปรุงครั้งที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยแผนการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้เพื่อฟื้นฟูและ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 วงเงิน 149,109.80 ล้านบาท และอยู่ระหว่างนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
อนุมัติ   
   2. กค. ได้ดําเนินการกู้เงินภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 จํานวนรวมทั้งสิ้น 348,940.09 ลา้นบาท โดยมีผลการเบิกจ่ายเงินกู้เพื่อใช้ในการดําเนิน
โครงการที่ได้รับอนุมัติแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 จํานวน 295,763.23 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 84.76 ของวงเงินกู้  
   3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 – 2554 กค. ได้ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้ พ.ร.ก. ฯ เป็นเงินกู้ระยะ
ยาวแล้ว จํานวน 199,830.29 ล้านบาท  โดยยังคงมีสัญญาเงินกู้แบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งจะครบกําหนดในปี 2557 จํานวน 
149,109.80 ลา้นบาท มีรายละเอียดดังนี้  

หนี้ที่ปรับโครงสร้างหนีเ้ปน็เงินกู้ระยะยาวแล้ว วงเงิน (ล้านบาท) ปีที่ครบกําหนดชําระหนี้

พันธบัตรออมทรัพย์ 82,230.29 2559

ต๋ัวสัญญาใช้เงิน 34,600.00 2566/2572

พันธบัตรรัฐบาล 43,000.00 2568

พันธบัตรชดเชยเงินเฟ้อ 40,000.00 2564

รวม 199,830.29  

หนี้ระยะสัน้ทียั่งไม่ปรับโครงสร้างหนี้ วงเงิน (ล้านบาท) ปีที่ครบกําหนดชําระหนี้

สัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงิน
ฝากประจําของธนาคารพาณิชย์ (Fixed Deposit Rate)

30,169.71 2557

สัญญาเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยเงิน
กู้ยืมระยะสั้นระหว่างธนาคารตลาดกรุงเทพ (BIBOR) 

118,940.09 2557

รวม  149,109.80

   4. เนื่องจาก กค. ยังคงมีสัญญาเงินกู้แบบอัตราดอกเบี้ยลอยตัวระยะสั้นที่ยังไม่ปรับโครงสร้างหนี้ จํานวน 
149,109.80 ลา้นบาท  ซึ่งจะครบกําหนดชําระในปี 2557 อย่างไรก็ดี ในสถานการณ์ปัจจุบันที่อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นปรับตัว
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สูงขึ้น  ทําให้หนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวซึ่งอ้างอิงกับอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นมีต้นทุนและความเสี่ยงเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น จึงเห็นควร
ปรับโครงสร้างหนี้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 
2552 ดังกล่าวเป็นหนี้ระยะยาว  เพื่อให้มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมและกระจายภาระหนี้ให้สอดคล้องกับความสามารถใน
การชําระหนี้ของรัฐบาลในอนาคต  โดยคาดว่าจะสามารถปรับโครงสร้างหนี้ให้มีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 6.7 ปี เป็น 10.9 ปี โดยมี
รายละเอียดและเงื่อนไขของตราสารหนี้รัฐบาลดังนี้  
ประเภท ตราสารหนี้รัฐบาล 
ผู้กู้ กค. ในนามรฐับาลแห่งราชอาณาจักรไทย
วัตถุประสงค์ เพื่อนํามาใช้สําหรับการปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจ

กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
วงเงิน  149,109.80 ลา้นบาท 
อายุ ไม่เกิน 25 ปี 
อัตราดอกเบี้ย  อัตราดอกเบี้ยตามที่กระทรวงการคลังกําหนด  
แหล่งเงินกู้ ตลาดทุนในประเทศ
การชําระคืนต้นเงินกู้  ชําระคืนต้นเงินกู้ทั้งจํานวนเมื่อครบกําหนดหรือตามเงื่อนไขของตราสารหนี้  

 
12. เรื่อง  การจัดหาเงินทนุเพื่อดําเนนิการโครงการรับจํานําข้าวเปลอืกนาปี ปีการผลิต 2554/2555 ให้ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กู้เงินเพื่อใช้เป็น
เงินทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี  ปีการผลิต 2554/55 จากสถาบันการเงินต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนภายในกรอบวงเงินไม่เกิน 269,160 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลัง (กค.)  ค้ําประกัน  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ   
สําหรับรายละเอียดและขั้นตอนการดําเนินการต่าง ๆ  นัน้ให้นําเสนอคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) พิจารณาแล้ว
นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป   
 
13. เรื่อง การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพจิารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณารา่งพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางและหลักเกณฑ์การเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ                   
พ.ศ. 2555 ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ ทัง้นี้ ยกเว้นในกรณีการดําเนินการที่เข้าข่ายในข้อ 1   และให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
และหน่วยงานอื่น เสนอคําขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เฉพาะรายการที่มีความจําเป็นเร่งด่วน
อย่างแท้จริง และสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ โดยมีแนวทางและหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  
  1. ใหค้วามสําคัญกับการดําเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน และด้านคุณภาพชีวิต
ของประชาชน รวมทั้งการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยพิบัติของประเทศอย่างยั่งยืน 
  2. เป็นรายจ่ายที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจนต่อประชาชนและประเทศชาติ   โดยมีเงื่อนไข ดังนี้  
   (1) ไม่ทําให้เกิดภาระรายจ่ายประจําเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยกเว้นเป็นไปเพื่อประโยชน์โดยตรงต่อ
ประชาชน  
   (2) ไม่ควรผูกพันงบประมาณรายจ่ายข้ามปีในปีต่อๆ  ไป 
   (3) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่น  มีศักยภาพที่จะดําเนินงานและมีความพร้อมที่จะ
ดําเนินการได้ทันท ี
   (4) ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น  ต้องเสนอโครงการ / รายการภายใต้ขอบเขตอํานาจ
หน้าที่ตามกฎหมายของหน่วยงานนั้นๆ   
  สําหรับขั้นตอนในการเสนอขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555 ของส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอื่น มีดังนี้  
   (1) ใหส้่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ และหน่วยงานอื่น จัดทําคําขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ได้มีการตรวจสอบและรับรองข้อมูลแล้วว่าการดําเนินการนั้นไม่ขัดหรือแยง้กับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 กฎหมายหรือระเบียบอ่ืนๆ  ที่เกี่ยวข้อง และให้เสนอขอรับความเห็นชอบ
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ต่อนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด รวมทั้งรวบรวมจัดส่งให้สํานักงบประมาณ ภายในวันจันทร์ที่ 28 
พฤศจิกายน 2554  
   (2) สําหรับหนว่ยงานของรัฐสภา หน่วยงานของศาล  และหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ  ให้
ปฏิบัติตามบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 มาตรา 168 วรรคเก้า มีกําหนดว่า  “หาก
หน่วยงานดังกล่าวเห็นว่างบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรให้นั้นไม่เพียงพอ ให้สามารถเสนอคําขอแปรญัตติต่อ
คณะกรรมาธิการได้โดยตรง” 
  ดังนั้น หากหน่วยงานดังกล่าวพิจารณาแล้วจะเสนอขอเพิ่มงบประมาณเห็นสมควรดําเนินการตามขั้นตอนที่
กําหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 168 วรรคเกา้ โดยให้ย่ืนคําขอแปรญัตติต่อประธาน
คณะกรรมมาธกิารวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.  2555   โดยตรง ภายใน
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2554 เพื่อทีส่ํานักงบประมาณจะได้นําไปประมวลภาพรวมขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
  (3) ใหส้ํานักงบประมาณพิจารณาคําขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และนําเสนอ
ผลการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรี ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 เพือ่นําเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ต่อไป 
 

สังคม
14. เรื่อง ขอความเหน็ชอบให้ขา้ราชการลาเขา้ร่วมอปุสมบทในโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยไม่ถือเป็นวันลา 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ดังนี้ 
 1. ใหข้้าราชการทุกประเภท พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราวของส่วนราชการ หน่วยงานของ
รัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เป็นระยะเวลา 15 วัน (ต้ังแต่เตรียมการอุปสมบทถึงลาสิกขา) โดยไม่ถือเป็นวัน
ลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ 
 2. การใช้สิทธิการลาตามข้อ 1. ให้สิทธิแก่ขา้ราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา ลูกจ้างชั่วคราวของส่วน
ราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการมาแล้ว สามารถลาอุปสมบทเพื่อเฉลิม
พระเกียรติตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ได้อีก สําหรับผูท้ี่ไม่เคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการ หากได้ลาอุปสมบทเพื่อเฉลิม
พระเกียรติตามมติคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้แล้ว ไม่มผีลกระทบสิทธิในการลาอุปสมบทในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลา
อุปสมบทครั้งแรกตั้งแต่เริ่มราชการ ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม โดยยังคงได้สิทธิ
ลาอุปสมบทและยังคงได้สิทธิในการรับเงินเดือนตามปกติ ตามพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และ
เงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 
 3. การใช้สิทธิตามมติคณะรัฐมนตรี ผู้ลาจะต้องเข้าร่วมอุปสมบทในโครงการที่ส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ 
หรือภาคเอกชนจัดขึ้นเป็นโครงการอย่างชัดเจน และเข้ารว่มอบรมตามหลักสูตรศาสนศกึษา สําหรับผูบ้วชระยะสั้นตามที่
กรมการศาสนาหรือคณะสงฆ์กําหนด ทั้งนี้ ให้ลาได้ตามระยะเวลาที่กําหนดของโครงการแต่ไม่เกิน 15 วัน หากอุปสมบทเป็น
เอกเทศโดยไม่ได้เข้าร่วมโครงการ จะไม่ได้รับสิทธิในการลาดังกล่าว 
 สาระสาํคญัของเรื่อง 
 วธ. รายงานว่า ตามท่ีรัฐบาลกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระ
ราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ตลอดปีพุทธศักราช 2554 โดยคณะกรรมการอํานวยการจัด
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 
2554 ได้เห็นชอบโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ตามท่ีคณะกรรมการฝ่ายพิธีเสนอ ซึ่งมสีาระสําคัญ ดังนี ้
 1. กรมการศาสนา วธ. กําหนดเป้าหมายผู้อุปสมบท คือ ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่า จํานวน 7,565 
รูป ดําเนินการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด ระหว่างวันที่ 1 – 11 ธันวาคม 2554 โดยเปิดรับสมัครต้ังแต่บัดนี้ถึง
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2554 ฝึกซ้อมพิธีการ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2554 จัดพิธีปลงผมนาค วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 จัดพิธี
บรรพชาอุปสมบท วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ 1 – 11 ธันวาคม 2554 พิธีลาสิกขาและแสดงตนเป็น
พุทธมามกะ วันที่ 12 ธันวาคม 2554 
 2. ส่วนราชการ หน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น ศาลปกครอง กรมธุรกจิพลังงาน กระทรวง
พลังงาน กําหนดจัดโครงการอุปสมบทเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
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พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยแต่ละหน่วยงานจะกําหนดระยะเวลาประมาณ 15 วัน แต่วันที่จะดําเนินการ
อาจจะไม่ตรงกันและมีความประสงค์จะให้ข้าราชการเข้าร่วมอุปสมบท รับการฝึกอบรม และปฏิบัติธรรมถวายพระราชกุศล ตาม
ระยะเวลาของโครงการที่หน่วยงานนั้น ๆ กําหนด 
 4. การอุปสมบทในโอกาสมหามงคลดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอุปสมบทจะได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคําสอน
ทางพระพุทธศาสนา ได้รับการฝึกอบรมตนเองให้เป็นคนดี มีศีลธรรม และได้ร่วมเจริญจติภาวนาถวายพระราชกุศล ข้าราชการ
ควรจะเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนในการทําความดี จึงควรส่งเสริมใหข้้าราชการทุกประเภทที่มีความประสงค์จะอุปสมบท
เฉลิมพระเกียรติ มีโอกาสเข้าร่วมอุปสมบทในครั้งนี้ทั่วกัน โดยให้ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมอุปสมบทเป็นกรณีพิเศษโดยไม่ถือเป็น
วันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ข้าราชการผู้ใดเคยลาอุปสมบทระหว่างรับราชการแล้ว ก็
สามารถลาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้ได้อีก และการอุปสมบทในครั้งนี้ไม่เป็นเหตุให้เสียสิทธิในการลาอุปสมบทตามปกติ
ในอนาคต ซึ่งเป็นการใช้สิทธิการลาอุปสมบทครั้งแรก ตามระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
15. เรื่อง การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการดําเนินงานตามนโยบายสําคญัของรัฐบาล 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานการดําเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการดําเนินงาน
ตามนโยบายสําคัญของรัฐบาลเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดตามที่รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ได้รับ
มอบหมายตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  ยธ. โดยสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) รายงานว่า ปัญหายา
เสพติดที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิมฯ) ได้มีการดําเนินการ ดังนี้ 
  1. การเปิดปฏิบัติการวาระแห่งชาติพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อทําความเข้าใจและบูรณาการ
แนวความคิดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
รัฐบาล รวมทั้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  2. การขับเคลื่อนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จํานวน 4 ภารกิจ ได้แก่ 1) การจัดต้ังกลไกการ
ดําเนินงาน ประกอบด้วย ศพส. ระดับกระทรวง การจัดต้ังสํานักงาน ศพส. การจัดต้ังกลไกเฉพาะใน 3 พ้ืนที่สําคัญ ได้แก่ ศูนย์
อํานวยการพลังแผ่นดินฯ สกัดก้ันชายแดนภาคเหนือ ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินฯ แก้ไขปัญหากรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
และศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินฯ แก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2) 
การจัดทําแผนระดับต่าง ๆ รองรับปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ได้แก่ การบูรณาการประสานแผนส่วนกลาง จํานวน 
7 แผนงานหลกั การบูรณาการแผนและงบประมาณลงพื้นที่ การใหส้ํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยจัดประชุม
ช้ีแจงแผนระดับจังหวัด ในวันที่ 22 – 23 กันยายน 2554 และให้จังหวดัจัดทําแผนปฏิบัติการฯ ภายในเดือนตุลาคม 3) การ
เตรียมการรองรับการปฏิบัติ เช่น การคัดเลือกและอบรมชุดปฏิบัติการมวลชนระดับอําเภอ การจัดหาสถานที่จัดทําคา่ย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ 1 อําเภอ : 1 ค่าย การจัดชุดปฏิบัติการปราบปรามนักค้ารายสําคัญตามเปา้หมายการเตรียมห้อง 
Operation Room ของ ศพส. และระบบรายงาน 
 3. การกําหนดแนวทางการดําเนินการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย แนวทางการดําเนินงาน
แก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด แนวทางการดําเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา และการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรองรับแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการสกัดก้ันยาเสพติดพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน เพื่อระดมความคิดเห็นในการ
ดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหายาเสพติดร่วมกัน เพื่อบูรณาการการดําเนินงานให้เป็น
เอกภาพโดยเฉพาะด้านการข่าว ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้แก่ การเน้นการสกัดก้ันตามแนวชายแดนที่เป็นพื้นที่ลักลอบ
นําเข้ายาเสพติด และสกัดก้ันสารตั้งต้น โดยใช้กลไกระดับอําเภอ โดยแผนบูรณาการระดับอําเภอดําเนินงานในพื้นที่ รวมทั้งเพิ่ม
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของพลังแผ่นดินและพลังประชาชนที่อยู่เดิม ได้แก่ ชุดรักษาความปลอดภัย (ชรบ.) ให้มสี่วนในการ
สกัดก้ันโดยเฉพาะแหล่งข่าวภาคประชาชน 
 5. จัดประชุมผู้นําชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด พร้อมมอบนโยบายและชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดด้วยการใช้
แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้แก่หน่วยงานทั้งภาคราชการและประชาชนในชุมชนพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 2,003 แห่ง 
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 6. จัดประชุมกองบัญชาการตํารวจนครบาลและผู้บริหารสาํนักงาน ป.ป.ส. เพื่อเร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อรับฟังผลการดําเนินงาน
รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และพิจารณากําหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการดําเนินงาน 
 
16. เรื่อง สรุปผลการดําเนนิงานตามยุทธศาสตรพ์ลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด 
 คณะรัฐมนตรีรบัทราบสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ในช่วงระหว่าง
วันที่ 11 กันยายน 2554 – 31 ตุลาคม 2554 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ผู้อํานวยการศูนย์
อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เสนอ 
 สาระสาํคญัของเรื่อง 
 1. ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) ได้สรุปผลการดําเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 ต้ังแต่เปิดแผนปฏิบัติการวันที่ 11 กันยายน 2554 – 31 ตุลาคม 
2554 โดยแยกเป็นผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1.1 ผลการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
    มีการดําเนินการจัดต้ังมูลนิธิกองทุนแม่ของแผ่นดิน และออกคําสั่งเรื่อง แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2554 รวมทั้งจัดประชุมสัมมนาหมู่บ้านและชุมชนศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดประชุมสัมมนา
วิทยากรกระบวนการแกนนํากองทุนแม่ของแผ่นดิน 
  1.2 ผลการดําเนินงานที่สําคัญด้านการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 
    1.2.1 ผลการจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศ 

ผลการ
จับกุมทั่ว
ประเทศ 

ห้วงวันที่ 1 ต.ค. – 31 ต.ค. 54
แยกตามประเภทข้อกล่าวหา

รวม ผลิต นําเข้า ส่งออก จําหนา่ย 
ครอบครอง

เพื่อ
จําหนา่ย

ครอบครอง เสพ อื่น ๆ 

คดี 15,745 315 25 2 924 2,864 6,371 5,024 33
ผู้ต้องหา 

(คน) 
17,512 565 32 3 1,581 3,523 6,923 5,082 35

   1.2.2 มาตรการยึดทรัพย์สินนักค้ายาเสพติดทั่วประเทศ ในห้วงวันที่ 11 กันยายน 2554 – 31 ตุลาคม 
2554 จํานวน 376 คดี มูลค่าทรัพย์สิน 191.7 ล้านบาท 
   1.2.3 ผลการบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 

ประเภท 
การบําบดัรักษา เป้าหมาย 

ผลสะสม 
11 ก.ย. – 31 ต.ค. 54 

คน ร้อยละ
รวม 400,000 15,152 3.79
ระบบสมัครใจ 330,000 3,008 0.91
ระบบบังคับบําบัด 50,000 11,450 22.9
ระบบต้องโทษ 20,000 694 3.47
 
17. เรื่อง การพิจารณากําหนดอัตราค่าจา้งขั้นต่ํา ปี 2555 
 คณะรัฐมนตรีรบัทราบตามมติคณะกรรมการค่าจ้างที่เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ให้มีการปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า
ตามท่ีคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองเสนอ  โดยให้ปรบัอัตราค่าจ้างขั้นต่าํในอัตราตั้งแต่วันละ 63 – 85 บาท มีผล
ใช้บังคับตั้งแตวั่นที่ 1 มกราคม 2555 เปน็ต้นไป แต่เนือ่งจากขณะนีส้ถานประกอบกิจการในหลายจังหวัดประสบภาวะ
วิกฤตอุทกภัย ซึ่งคาดวา่จะใชร้ะยะเวลาในการฟื้นฟูกิจการประมาณ 3 – 6 เดือน จึงให้เลื่อนการใช้บังคบัอัตราค่าจ้างขั้นต่าํ
เป็นตัง้แต่วันที่ 1 เมษายน 2555 เป็นตน้ไป เพื่อให้ผู้ประกอบการได้มีระยะเวลาในการปรับตัวหรือฟื้นฟูกิจการ ตามท่ี
กระทรวงแรงงานเสนอ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
       (1) ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าจังหวัดภูเก็ตเพิ่มขึ้น 79 บาท จากอัตราวันละ 221 บาท เป็นวันละ 
300 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 35.7 



 14 

      (2) ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่ากรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร และนครปฐม เพิ่มขึ้น 85 บาท จากอัตราวันละ 215 บาท เป็นวันละ 300 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 39.5  
      (3) ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าจังหวัดที่เหลือ 70 จังหวัด ปรับเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 39.5 ของอัตราค่าจ้าง
ขั้นตํ่าจังหวัดในปี 2554 
      (4) ให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าจังหวัดที่เหลืออีก 70 จังหวัด ตามข้อ (3.3) อีกครั้ง เป็นวันละ 300 
บาท โดยมีผลใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 สําหรับจังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี 
สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม ให้คงอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าไว้ที่วันละ 300 บาท 
      (5) ในปี 2557 และปี 2558 ให้คงอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของทุกจังหวัดไว้ที่วันละ 300 บาทเท่ากันทั่ว
ประเทศ 
      ทั้งนี้ หากภาวะเศรษฐกิจของประเทศมีความผันผวนอย่างรุนแรงจนส่งผลกระทบต่อการครองชีพ
ของลูกจ้าง คณะกรรมการคา่จ้างสามารถพิจารณาทบทวนอัตราค่าจ้างขั้นตํ่า ปี 2557 และปี 2558 ได้ตามความเหมาะสม 
 
18. เรื่อง  แผนงานใหค้วามช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาว ผูไ้ด้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจงัหวัด 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการของแผนงาน โครงการและงบประมาณตามแผนงานช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา
ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยจังหวัด จํานวน 58 จังหวัด เบ้ืองต้นในชุดแรก ซึ่งคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ 
ฟ้ืนฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ได้ให้ความเห็นชอบตามกรอบแผนงานทั้ง 3 ด้าน  (ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  ด้นเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต) และวงเงินงบประมาณ
จํานวน 45,413,639,190 บาท  ภายใต้เงื่อนไขคือ  มอบหมายให้คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กคฐ.) คณะกรรมการเพื่อใหค้วามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน  (กศอ.)  และคณะกรรมการ
เพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา  ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต (กคช.)  และสํานัก
งบประมาณได้พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมโครงการ งบประมาณ  และบูรณาการเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ําซ้อน  ตามที่        
รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ประธานคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู  เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) เสนอ 
 
19. เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงพเิศษหมายเลข 9 ในชว่งเกิดภัยพิบติัจากเหตุอุทกภัย            
ปี พ.ศ. 2554  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรและอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ภายในระยะเวลาที่กําหนด (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
คมนาคมเสนอ และให้ส่งร่างกฎกระทรวงฯ ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาโดยด่วน ทั้งนี้ ให้สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรกีระทรวงคมนาคมเร่งรัดดําเนินการเพื่อให้ประกาศใช้บังคับโดยด่วนด้วย 
  กระทรวงคมนาคมเสนอว่า เนื่องจาก สถานการณ์อุทกภัยได้เริ่มคลี่คลายไปในทางที่ดี ระดับน้ําได้ลดลงในพื้นที่
บางส่วน สภาพการจราจรบนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เป็นไปตามสภาพปกติ ส่วนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 ยังคงมีน้ําท่วม
ขังบางช่วง จึงมีผลกระทบต่อประชาชน และทําให้ไม่ได้รบัความสะดวกในการเดินทาง จึงเห็นสมควรขยายเวลายกเว้นการ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์ บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 9 (ทางหลวงพิเศษหมายเลข 37 สายถนนวงแหวนรอบนอก
กรุงเทพมหานคร ตอนบางปะอิน – บางพลี) ออกไปจากเดิมที่สิ้นสุดเมื่อเวลา 12.00 นาฬิกาของวันที่ 21 พฤศจิกายน 2554 ให้
ขยายเวลาออกไปถึงเวลา 24.00 นาฬิกา ของวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวจําเป็นต้องออกเป็น
กฎกระทรวง 
 
20. เรื่อง ขออนุมัติงบกลางเพื่อให้จังหวัดและส่วนราชการใช้จา่ยในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 รายการงบกลางสํารองจ่าย
กรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่าย ประจําปี พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน วงเงิน
งบประมาณรวม 2,650 ล้านบาท เพื่อให้จังหวัดและส่วนราชการใช้ในการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย 
ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ประธานคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) เสนอ โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
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  1. จัดสรรให้จงัหวัดที่กระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้สนบัสนุนช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย 1 
จังหวัด 1 เขต กรุงเทพมหานคร + จังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม รวม 25 จังหวัดจังหวัดละ 50 ล้านบาท เป็นเงิน 
1,250 ล้านบาท (เพื่อใช้จ่ายสําหรับการใหค้วามช่วยเหลือประชาชน 1 จังหวัดต่อ 1 เขต ใน 22 เขตของกรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
เขตบางพลัด ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค บางกอกน้อย ภาษีเจริญ หนองแขม บางบอน จอมทอง บางกอกใหญ ่บางขุนเทียน 
บางเขน หลักสี ่จตุจักร ลาดพร้าว ดอนเมือง สายไหม หนองจอก คลองสามวา มีนบุรี คนันายาว และบึงกุ่ม และ อีก 3 จังหวัด
สําหรับจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และนครปฐม) 
  2. จัดสรรให้สว่นราชการที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรี ประกอบด้วย 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงกลาโหม กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงพาณิชย์ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ แห่งละ 
100 ล้านบาท กระทรวงวัฒนธรรม และสํานกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แห่งละ 50 ล้านบาท รวมเป็นเงินงบประมาณ 
1,400 ล้านบาท โดยให้ใช้จ่ายสําหรับการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย 
  3. ให้จังหวัดและส่วนราชการใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในเหตุเฉพาะหน้าก่อน 
และจะต้องควบคุมดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไมใ่ห้เกิดความซ้ําซ้อนกับงบประมาณอื่นใดของทางราชการ 
โดยให้กระทรวงที่ได้รับอนุมัติงบประมาณทําความตกลงกับสํานักงบประมาณต่อไป 
  4. การเบิกจ่ายงบประมาณให้จังหวัดและสว่นราชการดําเนินการดังนี้ 
  4.1 การจัดซื้อจัดจ้างให้ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลางที่ กค (กวพ) 
0421.3/ว382 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2554 
  4.2 ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 
  4.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารของส่วนราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553 
 5. ระยะเวลาในการดําเนินงานและการเบิกจ่าย ให้จังหวัดและส่วนราชการที่ได้รับงบประมาณดําเนินการได้ไม่
ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมมีติจนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายเข้าสูส่ภาวะปกติ 
 6. ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณควบคุม กํากับดูแลการใช้จ่ายเงินให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์และรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณตามที่สํานักงบประมาณกําหนด 
 
21. เรื่อง หลกัเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการเพื่อจัดลาํดบัความสําคัญและตรวจสอบความพร้อมด้านต่าง ๆ ในการให้ความ
ช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการเพื่อจัดลําดับความสําคัญและตรวจสอบความพร้อม
ด้านต่าง ๆ ในการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ตามท่ีสาํนักงบประมาณเสนอดังนี้ 
 สํานักงบประมาณ เสนอว่า เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็นดังกล่าว และทีค่ณะรัฐมนตรีจะอนุมัติเพิ่มเติมอีกจํานวนมาก เป็นไปเท่าที่จําเป็นตามลําดับความสําคัญ และความพร้อม
ในการดําเนินการของส่วนราชการในการใหค้วามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน สํานักงบประมาณจึงขอเสนอหลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการเพื่อจัดลําดับ
ความสําคัญและตรวจสอบความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน และ
ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งแบบฟอร์มโครงการฯ จํานวน 3 แบบ ดังนี้ 
 1. หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการเพื่อจดัลําดับความสําคัญและตรวจสอบความพร้อมด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
  1) มีความพร้อมของแบบรูปรายการ และประมาณราคา พร้อมทั้งแสดงสถานที่ก่อสร้างให้ชัดเจน 
  2) มีข้อมูลแสดงระดับความเสียหาย 
    2.1) เสียหายทั้งหมด 80-100 % (โครงสร้างทั้งหมดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใชง้านได้) 
    2.2) เสียหายบางส่วน 40-80 % (โครงสร้างบางส่วนเสียหาย แต่ไม่ใช่โครงสร้างหลัก สามารถซ่อมแซม
ให้ใช้งานได้) 
    2.3) เสียหายเล็กน้อย ไม่เกิน 40 % (เกิดความเสียหายเฉพาะส่วนที่ไม่กระทบกับโครงสร้างและ           
การใช้งาน) 
  3) ต้องไม่เกิดภาระงบประมาณในการบํารุงรักษาเพิ่มขึ้นกว่าเดิม 
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  4) สรุปทางเลอืกในการดําเนินการ 
    4.1) ไม่สามารถที่จะใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้เลย ต้องก่อสร้างใหม่อย่างเร่งด่วน เห็นควรสนับสนุน
งบประมาณ 
    4.2) สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้ โดยต้องปรับปรุงหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเดิมอย่างเร่งด่วน       
เห็นควรสนับสนุนงบประมาณตามความจําเป็นและเหมาะสม 
    4.3) สามารถใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้ โดยปรับปรุงเล็กน้อย เห็นควรสนับสนุนงบประมาณตามความ
จําเป็นและเหมาะสม 
    4.4) ไม่สามารถที่จะใช้งานสิ่งก่อสร้างเดิมได้เลย ถ้าก่อสร้างใหม่จะใช้เวลามากกว่า 1 ปี เห็นควรเสนอ
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 2. หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการเพื่อจดัลําดับความสําคัญและตรวจสอบความพร้อมด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม และความเปน็อยู่ของประชาชน 
  1) มีข้อมูลแสดงระดับความเสียหายด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของประชาชน 
    1.1) เสียหายทั้งหมด 80-100 % (เสียหายจนไม่สามารถฟื้นฟูได้) 
    1.2) เสียหายบางส่วน 40-80 % (เสียหายบางส่วน จําเป็นต้องใช้ระยะเวลาและเงินลงทุนในการฟื้นฟู) 
    1.3) เสียหายเล็กน้อย ไม่เกิน 40 % (เสียหายบางส่วน สามารถดําเนินการได้ทันทีและใช้เงินลงทุนไม่
มาก) 
  2) มีการแสดงประโยชน์ของโครงการอย่างชัดเจน 
  3) มีรายละเอียดแผนการดําเนินงาน ที่แสดงถึง รายละเอียดสถานที่ กิจกรรม ปรมิาณกลุ่มเป้าหมาย 
ระยะเวลา และหน่วยงานรับผิดชอบ 
  4) มีประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ 
  5) สรุปทางเลอืกในการดําเนินการ 
    5.1) มีความพร้อม ความเหมาะสม และความเร่งด่วน เห็นควรสนับสนุนงบประมาณตามคําขอ 
    5.2) มีความพร้อมและมีประโยชน์ในบางกิจกรรม เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเฉพาะกิจกรรมตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม 
    5.3) ขาดความพร้อมและไมม่ีความจําเป็นเร่งด่วน เห็นควรเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจําปี 
 3. หลักเกณฑ์การวิเคราะห์โครงการเพื่อจดัลําดับความสําคัญและตรวจสอบความพร้อมด้านฟื้นฟูคุณภาพ
ชีวิต 
  1) มีข้อมูลปรมิาณและสถานบุคคลหรือครัวเรือนของผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือ 
  2) มีการแสดงประโยชน์ของโครงการอย่างชัดเจน 
  3) มีรายละเอียดสถานที่ กิจกรรม/โครงการ ปริมาณกลุม่เป้าหมาย ระยะเวลา และหนว่ยงานรับผิดชอบ 
  4) มีประมาณการรายละเอียดค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการ 
  5) สรุปทางเลอืกในการดําเนินการ 
    5.1) มีความพร้อมและมีประโยชน์สูง เห็นควรสนับสนุนงบประมาณตามคําขอ 
    5.2) มีความพร้อมและมีประโยชน์ในบางกิจกรรม เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเฉพาะกิจกรรม 
    5.3) ขาดความพร้อมและไมเ่ร่งด่วน เห็นควรเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 
22. เรื่อง สรุปผลการหารือเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคทีป่ระสบอุทกภัยฯ 
 คณะรัฐมนตรีรบัทราบตามที่รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) ในฐานะประธาน
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค เสนอสรุปผลการหารือเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคท่ีประสบอุทกภัยฯ กรณี การเช่าซื้อรถยนต์และ
รถจักรยานยนต์ การซ่อมรถยนต์ รถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ทําประกันภัย การซ่อมแซมบ้าน และข้อแนะนําความปลอดภัย
จากการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า โดยสํานักงานคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค สํานักนายกรัฐมนตรี ดังนี ้
 ตามท่ีการเกิดสภาวะอุทกภัยขั้นรุนแรงในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ทําให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนและได้รับความเสียหายจากทรัพย์สินและที่อยู่อาศัยอย่างกว้างขวาง ประการสําคัญอย่างหนึ่งได้แก่ รถยนต์
และรถจักรยานยนต์จมน้ํา ถกูโจรกรรม บ้านที่อยู่อาศัยจมน้ํา ทําให้ได้รบัความเสียหาย ซึ่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ดังกล่าว
อาจอยู่ในระหว่างการเช่าซื้อ หรือเตรียมการที่จะทําการซอ่ม ตลอดจนความปลอดภัยจากการใช้เครื่องไฟฟ้า นั้น 
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 เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2554 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) ประธาน
กรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้มอบหมายใหส้ํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เชิญสมาคมธุรกิจเช่าซื้อไทย 
สมาคมอู่กลางแห่งประเทศไทย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน และ การไฟฟ้านครหลวง พิจารณา
มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคท่ีประสบอุทกภัยกรณีเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ การเตรียมการซ่อมรถยนต์ การ
เตรียมการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย ความปลอดภัยจากการใช้ไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า สรุปแนวทางการช่วยเหลือผู้บริโภคท่ี
ประสบอุทกภัยดังกล่าว มีดังนี้ 
 1. แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคเช่าซื้อรถยนต ์รถจักรยานยนต ์
  1.1 ให้มีการยกเว้นค่าติดตามทวงถามและเบี้ยปรับล่าช้าสําหรับลูกค้าทีป่ระสบภัยน้ําท่วมในช่วงระยะเวลา
ที่เกิดภาวะน้ําท่วม 
  1.2 มีแนวทางการพักชําระค่างวดเช่าซื้อ สําหรับลูกหนี้ปกติที่ประสบภัยน้ําท่วม 
  1.3 ให้มีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เช่น ขยายระยะเวลาการผ่อนชําระค่างวดเช่าซื้อ  
  ทั้งนี้ แต่ละสถาบันจะพิจารณาความเหมาะสมของลูกค้าต่อไป 
  1.4 ในส่วนของผู้เช่าซื้อเพื่อการพาณิชย์หรือเช่าซื้อรถยนต์หลายคัน (Fleet Finance) จะพิจารณา
ช่วยเหลือตามความสามารถในการชําระหนี้ของลูกค้า 
  1.5 ให้มีมาตรการหยุดการทวงถามสําหรับลูกหนี้เช่าซื้อปกติที่ประสบภัยน้ําท่วมและอยู่ในพื้นที่ประสบภัย
น้ําท่วม 
  1.6 ในกรณีทีล่กูค้าต้องการวงเงินฉุกเฉินเพิ่มเติม หลาย ๆ สถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกสมาคม ก็ได้จัดให้มี
วงเงินกู้สําหรับลูกค้าที่มีความจําเป็นต้องใช้เงินฉุกเฉิน 
  1.7 มาตรการอื่น ๆ ตามท่ีผู้เช่าซื้อร้องขอโดยพิจารณาเป็นราย ๆ ไป 
  ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากสถาบันการเงินที่ให้เช่าซื้อ หรือสมาคมธุรกจิเช่าซื้อไทย        
โทร. 0 2655 2040-5 
 2. แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคเก่ียวกับการซอ่มรถยนต์ 
  สมาคมอู่กลางมีสมาชิก 380 แห่ง มีราคากลางเป็นมาตรฐาน 
 กรณีรถยนต์ประสบอุทกภัยยังไม่มีราคากลาง แต่จะพิจารณาเป็นกรณีไป และสมาคมยนิดีให้ความคุ้มครอง
ผู้บริโภคกรณีดังกล่าว เช่น ข้อมูลรายละเอียดการซ่อมที่ชัดเจน รายละเอียดของชิ้นงาน ทั้งนี้จะได้ประสานยังสมาชิก ให้
รับทราบแนวทางการร่วมมือกับ สคบ. ต่อไป 
  การซ่อมรถยนต์ สคบ. มีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจที่
ควบคุมหลักฐานการรับเงิน โดยกําหนดให้มีหลักฐานการซอ่ม การแสดงราคาค่าอะไหล่ ค่าบริการ ระยะเวลาประกันการซ่อม 
การแสดงชื่อผู้รับผิดชอบ (ผูป้ระกอบการ) ฯลฯ หากฝ่าฝนืไม่ออกหลักฐานการซ่อมตามประกาศดังกล่าว มีอัตราโทษจําคุกไม่
เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 3. แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคเก่ียวกับรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ที่ทําประกันภัย 
  3.1 กรณีผู้บริโภคที่ได้ทําการซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์และประสบปญัหาความล่าช้า ผู้บริโภคอาจ
ประสานไปยังบริษัทประกันภัยที่ผู้บริโภคได้ทําประกันภัยไว้หรือสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เพื่อเร่งรัดการดําเนินการ ซึ่ง
โดยปกติผู้ประกอบการที่ทําการรับซ่อมรถยนต์ รถจักรยานยนต์จะระบุวันเดือนปีที่คาดว่าจะซ่อมแล้วเสร็จไว้เสมอ 
  3.2 กรณีรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จมน้ํา ขอให้ผู้บริโภคดําเนินการแจ้งไปยังบริษัทประกันภัยที่ทํา
ประกันภัยไว้โดยเร็วที่สุด เพื่อบริษัทประกันภัยจะได้เร่งรีบไปขนย้ายรถยนต์ หรือรถจกัรยานยนต์ออกจากที่ประสบปัญหา          
โดยด่วน 
 3.3 กรณีผู้บริโภคมีความสงสยัเกี่ยวกับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ทุกประเภทที่ผู้บริโภคทําไว้กับบริษัท
ประกันภัย สมาคมนายหน้าประกันภัยไทย ยินดีที่ตรวจสอบ ให้คําแนะนาํกรณีดังกล่าว ทั้งนี้ ให้ประสานไปยังบริษัทประกันภัย
หรือสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย เบอร์โทร 02-645-1133 หรือ สํานักงานกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย 
(คปภ.) โทร. 1186 ก็ได้ 
  4. แนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคเก่ียวกับการซอ่มแซมบ้าน 
 สภาพบ้านที่ประสบอุทกภัยอาจมีหลายลักษณะในการซ่อมแซม เช่น น้ําท่วมบ้านทั้งหลัง น้ําท่วมบ้าน
บางส่วน เป็นต้น กรณีการใหค้วามช่วยเหลือดังกล่าว สมาคมธุรกิจรับสรา้งบ้าน ได้ประสานไปยังสมาชิกของสมาคม จํานวน 43 
บริษัท เพื่อเชิญให้เข้าร่วมโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ประสบอุทกภัย อยู่ระหว่างการตอบรับยืนยัน แต่ในเบื้องต้นผู้บริโภคอาจขอ
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คําแนะนําจากสมาคมธุรกิจรบัสร้างบ้านเพื่อให้คําแนะนําในรายละเอียดที่จะทําการซ่อมแซมบ้านก่อนก็ได้ โดยสามารถสอบถาม
ที่เบอร์โทร. 02-570-0153 
  5. คําแนะนาํการใช้อุปกรณ์ไฟฟา้ เครื่องใช้ไฟฟ้าใหป้ลอดภัย 
 การไฟฟ้านครหลวงได้จัดทําคู่มือคําแนะนํา ข้อควรปฏิบัติ การใช้ไฟฟ้าก่อนและหลังน้ําท่วม เพื่อให้เกดิ
ความปลอดภัยกับผู้บริโภค โดยในเบื้องต้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ควรมีการดําเนินการ ดังนี้ 
   - การขนย้ายอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ แผงควบคุมไฟฟ้า ให้พ้นน้ํา 
   - กรณีเมื่อน้ําลดลงอยู่ในสภาพปกติแล้ว ก่อนที่ผู้บริโภคจะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ถูกน้ําท่วมหรือใช้ปลั๊ก
ไฟฟ้า ควรให้ผูม้ีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับไฟฟ้าได้ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนใช้เสมอ ไม่ควรใช้ไฟฟ้าก่อนการตรวจสอบเด็ดขาด 
   - ขณะนี้การไฟฟ้านครหลวง จะไม่มีการแจง้หนี้ หรืองดจ่ายกระแสไฟฟ้า หากผู้ใช้ไฟฟ้ารายใดจะขอ
ตัดกระแสไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวงจะพิจารณาดําเนินการให้เฉพาะรายที่ร้องขอ หรือเป็นกรณีที่หมู่บ้านขอตัดกระแสไฟฟ้า 
จะต้องเป็นการยืนยัน หรือรอ้งขอจากคณะกรรมการหมู่บ้านเท่านั้น 
   - หากมีข้อสงสยักรณีดังกล่าวสอบถามที่เบอร์ 1130 หรือ 02-256-3257 
 
23. เรื่อง การดําเนนิการของธนาคารแห่งประเทศไทยในส่วนที่เก่ียวข้องเพื่อช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัยตามมติ
คณะรัฐมนตร ี
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานผลการดําเนินการของธนาคารแห่งประเทศไทยในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ตามท่ีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เสนอดังนี้ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  ธปท. รายงานว่า ต้ังแต่เกิดเหตุการณ์อุทกภัยเป็นต้นมา ธปท. สมาคมธนาคารไทย สมาคมธนาคารนานาชาติ 
และสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้มีการประชุมร่วมกันผ่านระบบ Video Conference ทุกวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ โดย
ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และร่วมหารือถึงแนวทางการให้ความช่วยเหลือภาคธุรกิจและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง โดย ธปท. ได้ดําเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนีท้ี่ประสบอุทกภัยและเตรียมความพร้อมในด้านระบบการ
ชําระเงิน การเบิกจ่ายเงินสด และการดูแลสภาพคล่องของระบบการเงินโดยสรุป ดังนี้ 
  1. การช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย 
   1.1 วันที ่6 ตุลาคม 2554 ขอความร่วมมือสถาบันการเงิน บริษัทที่ประกอบธุรกิจบัตรเครดิตที่มิใช่
สถาบันการเงิน บริษัทที่ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกํากับที่มิใช่สถาบนัการเงิน ในการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่
ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและสนับสนุนให้ลูกหนี้สามารถดําเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่น พิจารณาผ่อนปรนเงื่อนไขการชําระหนี้ 
และปรับปรุงโครงสร้างหนี้ เป็นต้น และใหป้รับลดอัตราการผ่อนชําระหนี้ บัตรเครดิตขั้นตํ่าสําหรับลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจาก
อุทกภัยให้ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของยอดคงค้างได้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 
   1.2 วันที ่17 ตุลาคม 2554 ประสานงานกับสมาคมธนาคารไทยแล้วแจ้งว่า ธนาคารสมาชิกทุกแห่ง
เห็นชอบที่จะกําหนดมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกคา้ SMEs และลูกค้าบุคคลที่ประสบความเดือดร้อนจากอุทกภัย ได้แก่ การ
ผ่อนผันการชําระเงินต้นและ/หรือดอกเบี้ยเป็นเวลาสูงสุด 6 – 12 เดือน การขยายระยะเวลาการผ่อนชําระหนี้ให้สอดคล้องตาม
ความสามารถในการชําระหนี้ และการให้สินเชื่อเพิ่มเพื่อฟื้นฟูกิจการในอัตราดอกเบี้ยพิเศษโดยลูกค้าที่ได้รับผลกระทบรุนแรง
และได้รับความเสียหายมาก ธนาคารพาณิชย์จะพิจารณาพิเศษเป็นรายกรณี 
   1.3 วันที ่19 ตุลาคม 2554 ธปท. ได้ทบทวนหลักเกณฑ์ในการจัดช้ันและกันเงินสํารองให้มีความ
เหมาะสมกับสถานการณ ์โดยให้สถาบันการเงินสามารถคงสถานะการจัดช้ันลูกหนี้เช่นเดิมเหมือนที่เคยจัดช้ันอยู่ก่อนการได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ ซึ่งจะช่วยให้ลูกหนี้ไม่ถูกจัดเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) และให้ถือว่ามาตรการ
ในการดําเนินการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ เช่น การให้สินเชื่อใหม่ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษรวมถึงการลดเงินต้นและ/หรือ ดอกเบี้ย 
หรือ Reschedule เป็นการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ทั่วไปตามแนวนโยบายของ ธปท. สําหรับลูกหนีป้ระเภทบัตรเครดิตนั้น ได้
ผ่อนผันหลักเกณฑ์เพิ่มโดยช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิตที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยให้สถาบัน
การเงินลดอัตราการผ่อนชําระหนี้บัตรเครดิตขั้นตํ่าให้ตํ่ากว่าร้อยละ 10 ของยอดคงค้าง 
   1.4 ธปท. ได้ติดตามการดําเนินการของบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ (บริษัท) ทราบว่าบริษัทฯ ได้มี
การตกลงกับสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกเกี่ยวกับการรายงานข้อมูลเครดิต โดยหากลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัยสามารถชําระหนี้ได้
ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นตามข้อตกลงใหม่ หรือข้อผ่อนผนัที่สถาบันการเงินผ่อนผันใหกั้บลูกค้าให้รายงานข้อมูลภายใต้สถานะ
บัญชีปกติแทนการรายงานว่าลูกหนี้ผิดนัดชําระหนี้ 
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  2. มาตรการอื่นเพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับเหตุการณ์อุทกภัย 
   2.1 ด้านระบบการชําระเงิน เช่น ระบบการโอนเงินระหว่างธนาคาร ระบบบาทเน็ต และระบบการหัก
บัญชีเช็ค ธปท. ได้เตรียมศูนย์สํารองไว้ที่พุทธมณฑลสาย 7 ในส่วนระบบรองรับการโอนเงินรายย่อยข้ามธนาคาร ธปท. ได้
ประสานงานกับผู้ให้บริการระบบให้มีการเตรียมความพร้อมทั้งศูนย์หลกัและศูนย์สํารอง 
   2.2 ด้านการดูแลสภาพคล่องของระบบการเงิน ธปท. ยังทําธุรกรรมตามปกติเพื่อดูแลสภาพคล่องทั้ง
เงินบาทและเงินดอลลาร์สหรฐัอเมริกา และสามารถทําธุรกรรมทั้งจากศนูย์หลักและศนูย์สํารอง นอกจากนี้ ธปท. ได้สื่อสารให้
ธนาคารพาณิชย์ฝากเงินไว้ในบัญชีที่ ธปท. เพิ่มขึ้น เพื่อใหส้ามารถเบิกถอนได้ตามต้องการ ซึ่งที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ได้เบิก
ถอนเงินสดสํารองเพิ่มขึ้น 
   2.3 ด้านการสาํรองธนบัตร ธปท. ได้เตรียมธนบัตรไว้เพื่อการเบิกถอนธนาคารต่าง ๆ อย่างเพียงพอ 
และสํารองไว้ที่ศูนย์จัดการธนบัตรซึ่งการคมนาคมสะดวกกว่า เช่น ศูนย์จัดการธนบัตรระยอง และศูนย์จัดการธนบัตร
นครราชสีมา 
 

ต่างประเทศ
24.  เรื่อง  กรอบการเจรจาอนุสัญญาหรอืความตกลงเพื่อการเวน้การเก็บภาษีซ้อนและอนุสญัญาหรือความตกลงฯ ที่ยังไม่
มีผลใช้บังคับ จํานวน 10 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบกรอบการเจรจาอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐาน
เพื่อให้ความเห็นชอบสําหรับการนําไปเจรจาอนุสัญญาหรอืความตกลงกับกลุ่มประเทศคู่เจรจาของไทย ได้แก่ ประเทศที่จะขอ
เปิดเจรจาใหม่และที่จะขอเปดิเจรจาแก้ไข (ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีไว้แลว้) ประเทศที่เจรจาแล้ว แต่ยังมีประเด็นติดค้าง (ขอ
อนุมัติคณะรัฐมนตรีไว้แล้ว) ประเทศที่จะทาํการเจรจาในอนาคตพร้อมทั้งพิจารณากรณีการอนุมัติประเทศคู่เจรจาต่าง ๆ ของ
ไทยภายใต้กรอบการเจรจาดังกล่าวให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตร ี
  2. เห็นชอบความตกลงและอนุสัญญาที่ยังไม่มีผลใช้บังคับ จํานวน 10 ฉบับ และเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบ
ต่อไป ดังนี้ 
   2.1 ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งซมิบับเวและรัฐบาลแหง่ราชอาณาจักรไทย เพื่อการเว้นการเก็บ
ภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และผลได้จากทุน 
   2.2 ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรฐัเอกราชปาปัวนิวกีนี เพื่อการ
เว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ 
   2.3 อนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรโมร็อกโกเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนทีเ่กี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ 
   2.4 ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งรัฐสุลต่านบรูไนดารุสซาลามและรฐับาลแห่งราชอาณาจักรไทย 
เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนทีเ่กี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ 
   2.5 อนุสัญญาระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐทาจิกิสถาน เพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อน
และการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนทีเ่กี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ 
   2.6 อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเคนยา เพื่อการเว้น
การเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ 
   2.7 อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งไอร์แลนด์ เพื่อการเว้นการเก็บ
ภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และผลได้จากทุน 
   2.8 อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐลิทัวเนียและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อการเว้น
การเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ 
   2.9 อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เพื่อการเว้น
การเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ 
   2.10 อนุสัญญาระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนีย เพื่อการ
เว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้ 
  3. เห็นชอบให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) รับไปดําเนินการทางการทูต เมื่อรัฐสภาให้ความเห็นชอบความ
ตกลงและอนุสญัญาตามข้อ 2 แล้ว 
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  ข้อเท็จจรงิ 
  กระทรวงการคลัง เสนอว่า เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (26 เม.ย.54) กระทรวงการคลังจึงได้นําเรื่องนี้เสนอ
คณะรัฐมนตรพิีจารณาอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ได้มีอนุสัญญาที่ประเทศไทยได้เจรจาเสร็จสิ้นเพิ่มเติม 2 ประเทศ คือ ฟิลิปปินส์และ 
เอสโตเนีย ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ได้ให้ความเห็นว่าไม่ขัดข้องต่ออนุสัญญาดังกล่าว และกรมสรรพากรได้ดําเนินการ
เผยแพร่อนุสญัญาดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบแล้ว  
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  1. กรอบการเจรจาอนุสัญญาหรือความตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนประกอบด้วย ขอบข่ายของ
อนุสัญญาหรือความตกลง อํานาจการบริหารจัดเก็บภาษีเงินได้ความร่วมมือทางด้านภาษีระหว่างประเทศ วิธีการขจดัภาษีซ้อน 
และวิธีการในการเจรจาอนุสัญญาหรือความตกลง 
  2. ความตกลงและอนุสญัญาตามข้อ 2.1 – ข้อ 2.4 กําหนดวิธีการขจัดภาษีซ้อน โดยประเทศคู่สญัญาจะยอม
ให้ผู้มถีิ่นที่อยู่ของตนนําภาษีที่เสียไว้แล้วในอกีประเทศหนึ่งมาหักออกจากภาษีที่ต้องชําระในประเทศตนเท่าจํานวนภาษีที่ได้
ชําระไว้จริง แต่ต้องไม่เกินกว่าจํานวนภาษีที่คํานวณไว้ในประเทศตน นอกจากนี้ ยังได้กําหนดให้มีมาตรการ Tax Sparing 
Credit ในทั้งสองประเทศด้วย กล่าวคือกรณีได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีตามกฎหมายในของประเทศหนึ่ง (ประเทศแหล่ง  
เงินได้) อีกประเทศหนึ่ง (ประเทศถิ่นที่อยู่ของผู้รับเงินได้) จะยอมให้นําจํานวนภาษีเงินได้ที่ได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนดังกล่าวไป
ถือเป็นเครดิตภาษีได้ด้วย 
  3. อนุสัญญาตามข้อ 2.5 – ข้อ 2.10 กําหนดวิธีขจัดภาษีซ้อนโดยใช้วิธีเครดิตภาษี โดยประเทศคู่สัญญาจะยอม
ให้ผู้มถีิ่นที่อยู่ของตนนําภาษีที่เสียไว้แล้วในอกีประเทศหนึ่ง (ประเทศแหลง่เงินได้) มาหักภาษีที่ต้องชําระในประเทศตนเท่าที่ได้
ชําระไว้จริงในประเทศแหล่งเงินได้ แต่ต้องไม่เกินกว่าจํานวนภาษีที่คํานวณได้ในประเทศตน 
    
25.  เรื่อง การปรับปรุงแผนการลงทนุเพือ่ขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยคีารบ์อนต่ําของประเทศไทย สําหรบัขอรบัการ
สนับสนุนทางการเงนิจาก Clean Technology Fund (CTF) 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการของแผนการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยีคาร์บอนต่ําของประเทศ
ไทยฉบับปรับปรุง สําหรับจัดสรรวงเงินในส่วนของภาครัฐ จํานวน 230 ล้านดอลลารส์หรัฐให้ภาคเอกชนดําเนินการแทนในปแีรก 
จํานวน 100 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ และจะพิจารณาจัดสรรวงเงินที่เหลือจํานวน 130 ล้านดอลลาร์สหรัฐในระยะต่อไป ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ กค.ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก Clean 
Technology Fund (CTF) ต่อไป 
  สาระสาํคญัของเรื่อง  

 กค.รายงานว่า ประเทศไทยได้รับการสนับสนุนทางการเงินจาก CTF วงเงิน 300 ล้านดอลลาร์สหรฐั โดยการ
จัดสรรแบ่งเป็นการให้การสนับสนุนแก่โครงการภาครัฐวงเงิน 230 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และโครงการภาคเอกชน วงเงิน 70 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐ ทั้งนี้ การกู้เงินในส่วนของภาครัฐเป็นการกู้เงินอัตราดอกเบ้ียตํ่าจาก CTF กู้ร่วมกับเงินกู้เงื่อนไขปกติจาก
ธนาคารโลก สว่นที่เหลืออาจกู้ภายในประเทศ หรือใช้รายได้ของรัฐวิสาหกิจเองโดยรัฐวิสาหกิจเป็นผู้กู้เอง และต้องมี กค.เป็นผู้
ค้ําประกันเงินกู้ และสําหรับในส่วนของภาคเอกชนเป็นการกู้เงินอัตราดอกเบี้ยตํ่าจาก CTF กู้ร่วมกับเงินกู้เงื่อนไขปกติจาก IFC 
ทั้งนี้ แผนการลงทุนฯ ที่ได้รบัความเห็นชอบในหลักการตามมติคณะรัฐมนตรี (3 พ.ย.52)  
  กค.เห็นว่าการขอรับการสนับสนุนทางการเงินจาก CTF จะช่วยสนับสนุนการดําเนินโครงการด้านพลังงาน
ทดแทนทีล่ดปริมาณก๊าซเรือนกระจกของภาคเอกชนซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเขา้ถึงแหล่งเงินทุนได้
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ภาคเอกชนมีโครงการที่พร้อมจะดําเนินการสามารถเดินหน้าได้โดยเร็วและคล่องตัวกว่าโครงการของภาครัฐที่
โครงการของแต่ละหน่วยงานมีความพร้อมไม่เท่ากัน และยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าจะสามารถดําเนินการได้จริง นอกจากนี้ การ
ดําเนินโครงการด้านพลังงานทดแทนของภาคเอกชน เป็นไปในรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Public Private 
Partnership : PPP) ซึ่งสามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประเทศในระยะยาว และสอดคล้องกับ
นโยบายรัฐบาลที่ต้องการสนับสนุนการลงทนุด้านพลังงานทดแทน และกอ่ให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อชว่ยลดปัญหา
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนสามารถสร้างรายได้และเพิ่มการจ้างงานก่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ย่ังยืน  
 
26. เรื่อง รา่งบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเรง่รัดในการจัดให้มีทางดว่นสารสนเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ฉบับใหม ่
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.)  เสนอดงันี้ 
  1. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเร่งรัดในการจัดให้มีทางด่วนสารสนเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ําโขง (Memorandum of Understanding on the Joint Cooperation in Further Accelerating the Construction 
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of the Information Superhighway and Its Applications in the Greater Mekong Subregion) ฉบับใหม่ ทั้งนี้ ถ้าหากมี
ความจําเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างบันทึกความเข้าใจฯ ก่อนการลงนามเพื่อประโยชน์ของฝ่ายไทยและมิใช่การแก้ไขใน
สาระสําคัญให ้ทก. สามารถดําเนินการได้โดยประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) โดยมต้ิองนําเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรต่ีอไปอีก 
  2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมอบหมายเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ ฉบับใหม่ ดังกล่าว โดยให้ กต. ออก
หนังสือมอบอํานาจ (Full Powers) ใหร้ัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือผู้ที่รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมอบหมายต่อไปด้วย 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  ทก. รายงานว่า  การลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเร่งรัดในการจัดให้มีทางด่วนสารสนเทศในกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS ISN) ฉบับใหม่เป็นโครงการที่มีศักยภาพสงูซึ่งมีความสําคัญและเป็นประโยชน์ในการนําเอา
โครงข่ายไปใช้ประโยชน์ด้านต่าง ๆ และเปน็การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง ตลอดจนจะ
ก่อให้เกิดผลดีต่อรัฐบาลไทยและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขงในการผลักดันกจิกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อให้ประเทศภาคีสมาชิก
ความตกลงลุ่มแม่น้ําโขงสามารถเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว  
 
27. เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจดัการประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเชีย (SGATAR)          
ครั้งที่ 42 และการประชุมหัวหน้าสถาบนัฝกึอบรมของสมาชิก SGATAR ครั้งที่ 6  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติให้กระทรวงการคลัง (กค.) จัดการประชุมคณะศึกษาด้านการบรหิารและค้นคว้าทางภาษี
อากรแห่งเอเชีย (Study Group on Asian Tax Administration and Research : SGATAR) ครั้งที่ 42 ควบคู่กับการประชุม
หัวหน้าสถาบันฝึกอบรมของสมาชิก SGATAR ครั้งที่ 6 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ 
ตามท่ี กค. เสนอ สําหรับค่าใช้จ่ายในการจดัการประชุม ให้ กค. โดยกรมสรรพากรเสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
  สาระสาํคญัของเรื่อง   
  กค. รายงานว่า  
   1. การประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเชียเป็นโครงการหนึ่งที่ได้ก่อต้ังขึ้น
จากการประชุม Ministerial Conference for Economic Development of Southeast Asia ครั้งที่ 5 ซึ่งได้มีขึน้ในประเทศ
อินโดนีเซีย ในปี พ.ศ. 2513 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และแนวความคิดเกี่ยวกับการบริหาร
จัดเก็บภาษีอากร ตลอดจนวางแผนงานให้สามารถนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีอากรให้ดีย่ิงขึ้น   
   2. คณะศึกษาด้านการบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเชีย มีสมาชิก 16 เขตเศรษฐกิจ คือ ออสเตรเลีย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เขตปกครองพิเศษฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี เขตปกครองพิเศษมาเก๊า มาเลเซีย 
มองโกเลีย นิวซีแลนด ์ปาปัวนิวกีนี ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม โดยกําหนดให้สมาชิกหมุนเวียนกันเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเชียปีละครั้ง  
  3.ที่ผ่านมาประเทศไทยเคยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากร
แห่งเอเชียมาแล้ว 4 ครั้ง คือ การประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 
2518 ครั้งที่ 13 ในป ีพ.ศ. 2526 ครั้งที ่22 ในปี พ.ศ. 2535 และครั้งที ่12 ในปี พ.ศ. 2545  
  4. ในการประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากรแห่งเอเชีย ครั้งที่ 31 ณ ประเทศ
มาเลเซีย สมาชิกได้เห็นชอบให้มีการประชุมหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมของสมาชิก SGATAR (Meeting of Heads of SGATAR 
Training Institutions : MHTI) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่บริหารจัดเก็บภาษี โดย
กําหนดให้มีการประชุมในทุก 2 ปี และกําหนดให้เจ้าภาพจัดการประชุมคณะศึกษาด้านการบริหารและค้นคว้าทางภาษีอากร
แห่งเอเชียจัดการประชุมหัวหน้าสถาบันฝึกอบรมในคราวเดียวกัน ขณะนี้ได้จัดการประชุม MHTI มาแลว้ทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งครั้ง
ล่าสุดเป็นการประชุม MGTI ครั้งที่ 5 โดยมีสรรพากรญี่ปุ่น (National Tax Agency : NTA) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมควบคู่ไป
กับการประชุม SGATAR ครั้งที่ 40 ณ ประเทศญี่ปุ่น 
 5. สําหรับการประชุม SGATAR ครั้งที่ 41 มีสรรพากรมาเลเซีย (Inland Revenue Board of Malaysia : 
TRBM) เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ระหว่างวันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งในช่วงพิธีปิดการประชุม เจ้าภาพจัดการ
ประชุมจะเชิญกรมสรรพากรเพื่อเป็นเกียรติในการรับมอบการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม SGATAR ครั้งที่ 42 ควบคู่ไปกับการ
ประชุม MHTI ครั้งที่ 6 ในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งกรมสรรพากรจะต้องยืนยันการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว 
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28. เรื่อง ขออนุมัติให้ประเทศไทยลงนามในพธิีสาร 6 พรมแดนสําหรบัรถไฟและสถานีชุมทาง  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอดังนี้  
  1. อนุมัติให้ประเทศไทยลงนามในพิธีสาร 6 พรมแดนสําหรับรถไฟและสถานีชุมทาง  
   2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม หรือรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผูท้ี่ได้รับ
มอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทย ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างพิธีสารท่ีไม่ใช่สาระสําคัญ ขอให้รฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรฐัมนตรี  โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง   
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  หรือรฐัมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายสําหรับการลงนาม
ดังกล่าวด้วย  
  สาระสาํคญัของเรื่อง  
  คค. เสนอวา่  
  1. การประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2541 ณ กรุงฮานอย 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ได้ร่วมลงนามกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความ
สะดวกในการขนส่งสินค้าผ่านแดน (ASEAN Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit) ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ที่จะอํานวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าผา่นแดน  เพื่อสนับสนุนการดําเนินการของเขตการค้าเสรีอาเซียนและ
เพิ่มความเป็นเอกภาพทางเศรษฐกิจในภูมิภาคน้ีให้ดีย่ิงขึ้น ทั้งนี้ ภายหลังการลงนามกรอบความตกลงฯ ประเทศสมาชิกอาเซียน
จะต้องจัดทําพิธีสาร (Protocol) แนบท้ายกรอบความตกลงฯ จํานวน 9 ฉบับ เพื่อกําหนดรายละเอียดในทางปฏิบัติ  โดยถือว่า
พิธีสารดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกรอบความตกลงฯ ซึ่งพิธีสาร 6 เป็นหนึ่งในพิธีสารแนบท้ายกรอบความตกลงดังกล่าว   
   2. การประชุมสุดยอดอาเซียนและการประชุมสุดยอดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ครั้งที่ 17 (The 17th ASEAN 
Summit and Related Summits) ระหว่างวันที่ 28-30 ตุลาคม 2553 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  ได้มี
การลงนามและให้การรับรองแผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (Master Plan on ASEAN Connectivity 
: MPAC) ซึ่งแผนแม่บทดังกล่าวได้กําหนดให้มีการหาข้อยุติในการจัดทําพิธีสาร 6 ใหแ้ล้วเสร็จภายในปี 2554 (ค.ศ. 2011)  
   3. การประชุมคณะทํางานด้านการขนส่งทางบกของอาเซียน (ASEAN Land Transport Working Group : 
LTWG) ครั้งที่ 19 (3-6 พฤษภาคม 2554) ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  ทีป่ระชุมได้นําร่างพิธีสาร 6 ทีม่ีร่างเดิมอยู่ 2 
ฉบับ ได้แก่ ร่างเดิมที่เคยตกลงกันในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียน (ASEAN Senior Transport Officials 
Meeting : STOM) ครั้งที่ 17 (22-24 มิถุนายน 2547) ณ เมืองเสียมเรียบ ราชอาณาจักรกัมพูชา และร่างเดิมที่ประเทศสิงคโปร์
ได้เคยเสนอในการประชุมคณะทํางานด้านการขนส่งทางบกของอาเซียน (LTWG) ครัง้ที่ 9 (7-28 เมษายน 2548) ณ กรุงเทพฯ 
มาพิจารณา และผู้แทนสิงคโปร์ได้เสนอให้ใช้ร่างพิธีสาร 6 ฉบับที่ทั้ง 9 ประเทศได้เคยให้ความเห็นชอบในหลักการในการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่งอาเซียน (STOM) ครั้งที่ 17 เป็นร่างในการพิจารณาเพื่อความรวดเร็ว  ซึ่งประเทศสมาชิกได้เสนอ
ขอปรับปรุงเนื้อหา/สาระในพิธีสาร 6 เพื่อความเหมาะสม  และใหส้ามารถนํามาปฏิบัติงานได้จริง   
  4. การประชุมคณะทํางานด้านการขนส่งทางบกของอาเซียน (LTWG) ครัง้ที่ 20 (2-4 สงิหาคม 2554) ณ เมือง
เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ที่ประชุมได้หารือเรื่องร่างพิธีสาร 6 และตกลงที่จะใช้ร่างที่ได้จากการประชุมคณะทํางานด้าน
การขนส่งทางบกของอาเซียน (LTWG) ครัง้ที่ 19 ที่ได้แก้ไขแล้วเป็นร่างฉบับสุดท้าย (Final Text) ทีจ่ะเวียนให้ประเทศสมาชิก
ตรวจสอบข้อกฎหมายและพิธีการต่าง ๆ โดยประเทศสมาชิกจะต้องแจ้งยืนยันความพร้อมในการลงนามให้ฝ่ายเลขานุการ
อาเซียนทราบก่อนวันที่ 31 ตุลาคม 2554 เพื่อจะเสนอให้มีการลงนามพิธีสาร 6 ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งของอาเซียน 
(ATM) ครั้งที่ 17 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2554  
  5. คค. โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ตรวจสอบความถูกต้องของร่างพิธีสาร 6 ฉบับสุดท้าย (Final Text) ที่
ได้มีการพิจารณาการประชุมคณะทํางานด้านการขนส่งทางบกของอาเซียน (LTWG) ครัง้ที่ 20 แล้วเห็นว่า ร่างพิธีสารดังกล่าว
เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะทํางานด้านการขนส่งทางบกของอาเซียน (LTWG) ครั้งที่ 19 และ 20  
  6. หลักการและสาระสําคัญของร่างพิธีสาร 6 พรมแดนสําหรับรถไฟและสถานีชุมทาง   
   ข้อที่ 1 บทนิยาม (Definitions)  
   คําศัพท์ที่เกี่ยวกับรถไฟ ได้แก่ สถานีชายแดน สถานีเปลี่ยนถ่ายรถไฟ องค์กรรถไฟ อัตราค่าระวาง 
ล้อเลื่อน สถานี การขนส่งผ่านแดน ขบวนรถไฟ และผูม้ีอํานาจออกใบอนุญาต  
    ข้อที่ 2 ขอบเขตการบังคับใช้ (Scope of Application)  



 23 

   ภาคีคู่สัญญาตกลงจะนําข้อตกลงของพิธีสาร 6 ไปใช้เพื่อการขนส่งสินค้าผ่านแดนทางรถไฟ  
    ข้อที่ 3 สัญญาผูกพนั (Obligations)  
   - ภาคีคู่สญัญาจะต้องจัดเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวกอย่างเหมาะสมที่สถานีที่กําหนดให้เป็นสถานี
ชายแดนและสถานีเปลี่ยนถ่ายเพื่อการขนส่งสินค้าผ่านแดน   
    - ปรับปรุงสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการขนส่งผ่านแดน ตลอดจนงานด้านเอกสารและกระบวนการ
ทํางาน  รวมถงึชั่วโมงทําการให้เรียบง่าย ประสานกัน ไมซ่ับซ้อน รายละเอียดให้กําหนดไว้ในข้อตกลงเดินรถไฟร่วมระหว่าง
ประเทศ   
    - จัดเตรียมเจ้าหน้าที่และสิ่งอาํนวยความสะดวกให้เพียงพอสําหรับการตรวจสอบล้อเลือ่นให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน ณ จุดผ่านแดน   
    ข้อที่ 4 การกําหนดสถานชีายแดนและสถานีเปลี่ยนถ่าย (Designated Railway Border and 
Interchange Stations)  
   ภาคีคู่สัญญายอมรับสถานีชายแดนและสถานีเปลี่ยนถ่ายที่คู่ภาคีได้กําหนดไว้รายละเอียดของสถานี
บนเส้นทางที่กําหนดและการแก้ไขภายหลังต้องแจ้งให้เลขานุการอาเซียนทราบด้วย   
    ข้อที่ 5 การจดัเตรียมการปฏิบัติงานขั้นพืน้ฐาน ประเภทและจํานวนล้อเลื่อน (Basic 
Operational Arrangements and Type and Quantity of Rolling Stock)  
   - ภายหลงัจากที่ภาคีคู่สัญญาได้ยอมรับดําเนินการขนส่งสนิค้าผ่านแดนตามข้อตกลงเดินรถร่วม
ระหว่างกัน  ซึง่ได้คํานึงหลักความปลอดภัย ภาคีคู่สัญญาจึงตกลงกําหนดจํานวนขบวนรถสินค้า  ตารางการเดินรถ สถานีต้น
ทาง/ปลายทาง และสถานีชายแดน/เปลี่ยนถ่ายที่ขบวนรถผ่าน  สถานทีต่รวจสอบและบริการรถจักร ประเภทและชนิดของ
ล้อเลื่อน ความเร็ว เป็นต้น   
    - ค่าระวางควรเป็นผลรวมของค่าระวางตามระยะทาง ซึ่งแต่ละการรถไฟได้เรียกเก็บจากการขนส่งใน
ลักษณะเดียวกัน   
    - น้ําหนักบรรทกุจะต้องไม่เกินพิกัดตามท่ีภาคีคู่สัญญาได้กําหนดไว้   
    - การลากจูงขบวนรถต้องใช้รถจักรของภาคีคู่สัญญา เว้นแต่ภาคีคู่สัญญาจะมีข้อตกลงร่วมกันไว้เป็น
อย่างอื่น   
   - ภาคีคู่สญัญาจะต้องเตรียมรถจักรสภาพพร้อมใช้งานที่สถานีเปลี่ยนถ่ายตามกําหนดการเดินรถผ่าน
แดนเพื่อทําการเดินรถต่อไปบนเครือข่ายของภาคีคู่สัญญานั้น   
    - ภาคีคู่สญัญาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการขนส่งสินค้าอันตรายขององค์การสหประชาชาติ (UN 
Model Regulations on Transport of Dangerous Goods) หากสินคา้ที่ทําการขนสง่ทางรถไฟเป็นวัตถุอันตราย  
     ข้อที่ 6 การตรวจสอบล้อเลือ่น (Inspection of Rolling Stock)  
    - ภาคีคู่สญัญาตกลงจัดให้มีนายตรวจล้อเลื่อน (Rolling Stock Examiners) เพื่อทําการตรวจสอบ
ล้อเลื่อนและขบวนรถ ทั้งนี้ นายตรวจล้อเลื่อนดังกล่าวต้องมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดใน Regulations and Instruction for 
Carriage and Wagon Examiners  
    - ภาคีคู่สัญญาตกลงว่าล้อเลื่อนที่ใช้ในการเดินรถจะต้องได้รับการตรวจสอบโดยนายตรวจล้อเลื่อนเมื่อ
จําเป็น  
   - ภาคีคู่สญัญาควรจัดหาสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับการเดินขบวนรถผ่านแดนและจดัให้มีระบบ
การติดตามท่ีมีประสิทธิภาพ  
    ข้อที่ 7 การจดัเตรียมองค์กร (Institutional Arrangements)  
    - การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่ง (STOM) รับผิดชอบในการติดตาม ดูแล และใหค้ําปรึกษา 
เพื่อให้การนําพิธีสาร 6 ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิผล  
    - การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่ง (STOM) ต้องเสนอรายงานผลการดําเนินงานตามพิธีสาร 
6 เป็นประจํา โดยผ่านทางเลขานุการอาเซียน   
   - เลขานุการอาเซียน  จะต้องให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านเทคนิคที่จําเป็นต่อการประชุม
เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการขนส่ง (STOM)   
    ข้อที่ 8 บทสง่ท้าย (Final Provisions)  
    - พิธีสารนี้จะมเีลขานุการอาเซียนเป็นผู้ประสานงาน  



 24 

    - พิธีสารนี้ถือเป็นส่วนเดียวกับกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการขนส่ง
สินค้าผ่านแดน   
    - พิธีสารนี้ต้องมีการให้สัตยาบันหรือการยอมรับจากภาคีคู่สัญญาและแจง้ไปยังเลขานุการอาเซียน   
    - พิธีสารนี้จะมผีลบังคับใช้เมือ่มีการให้สัตยาบันและการยอมรับจากทุกประเทศในภาคีคู่สัญญา  
   - การแก้ไขข้อกําหนดจะกระทําได้เมื่อได้รับความยินยอมจากทุกประเทศในภาคีคู่สัญญา   
 
29. เรื่อง  กรอบการเจรจาของประเทศไทยสําหรับการประชุมรัฐภาคอีนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมิูอากาศและการประชุมภาคพีิธสีารเกียวโต  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเสนอดังนี้  
   1. เห็นชอบกรอบการเจรจาของการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศสมัยที ่15 และการประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตสมัยที่ 5 (COP15/CMP15) ซึ่งรัฐสภาเห็นชอบแล้วเป็นกรอบ
การเจรจาสําหรับการประชุม รัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที ่17 และการ
ประชุมรัฐภาคีพิธีสารเกียวโตสมัยที่ 7 (COP17/CMP17) ไปพลางก่อน   
   2. เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาของประเทศไทยสําหรับการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการประชุมภาคีพิธีสารเกียวโตมาใช้เป็นกรอบการเจรจาหลักครั้งต่อ ๆ ไป   และให้นําร่าง
กรอบการเจรจาดังกล่าวเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบตามมาตรา 190 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยต่อไป   
   สาระสาํคญัของร่างกรอบการเจรจา ประกอบด้วย  
   1. ยืนยันหลักการสําคัญ คือ หลักการของความเสมอภาค (Equity) ความรับผิดชอบร่วมกันในระดับที่แตกต่าง
โดยคํานึงถึงศักยภาพของแต่ละประเทศ (Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities) 
การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) การขจดัปัญหาความยากจน (Poverty Eradication) และหลักการภายใต้
ข้อตกลงแคนคนูที่ได้รับการรับรองโดยที่ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 
16 และที่ประชุมภาคีพิธีสารเกียวโต ครั้งที่ 6)   
   2. ให้ประเทศที่พัฒนาแล้วสนับสนุนประเทศกําลังพัฒนาในด้านการเงินและการลงทุน การเสริมสร้าง ถ่ายทอด 
และพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว  เพื่อให้
ประเทศกําลังพัฒนาสามารถปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น   
   3. เห็นควรสนบัสนุนให้มีพันธกรณีต่อเนื่องสําหรับประเทศภายใต้พิธีสารเกียวโต รวมถึงสนับสนุนนโยบายและ
มาตรการต่าง ๆ ที่จะช่วยในการต่อหรือยืดอายุของพันธกรณีแรก  
 
30. เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินโครงการร่วมงานแสดงพืชสวนโลก Floriade 2012  ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์   
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอดังนี้ 
  1. อนุมัติให้ดําเนินการโครงการร่วมงานแสดงพืชสวนโลก Floriade 2012 และให้กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.) โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินงาน 
  2. เห็นชอบกรอบงบประมาณดําเนินงานโครงการร่วมงานแสดงพืชสวนโลก Floriade 2012   จํานวน 
40,928,600 บาท โดยให้แต่ละหน่วยงานไปตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ (สงป.) ต่อไป  
  3. เห็นชอบใหก้รมส่งเสริมการเกษตรพิจารณามอบหรือจําหน่ายสิ่งก่อสร้างของประเทศไทยให้หน่วยงานใน
ต่างประเทศ 
   
31. เรื่อง ข้อตกลงให้บริการสืบค้นและตรวจสอบเบื้องต้นระหวา่งประเทศตามสนธสิัญญา PCT ของสํานักงาน IP 
Australia  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติการลงนามระหว่างกรมทรัพย์สินทางปัญญาและสํานักงานทรัพย์สินทางปัญญาออสเตรเลีย 
(IP Australia) เรื่องข้อตกลงว่าด้วยการให้บริการสืบค้นและตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศตามสนธิสัญญา (Patent 
Cooperation Treaty-PCT) ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  
   สาระสาํคญัของเรื่อง  
  พณ. รายงานว่า  
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   1. ไทยเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาความร่วมมือด้านสิทธิบัตร (Patent Cooperation Treaty-PCT) โดยได้ย่ืน
ภาคยานุวัติสารต่อองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (World Intellectual Property Organization-WIPO) เมื่อวันที่ 24 
กันยายน 2552 ส่งผลใหส้นธิสัญญา PCT มีผลบังคับใช้ในประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม  2552   
   2. สนธิสญัญา PCT มีวัตถุประสงค์เพื่ออํานวยความสะดวกในการจดทะเบียนสิทธิบัตรด้านการประดิษฐ์ใน
ต่างประเทศ  โดยผู้ย่ืนคําขอสามารถยื่นคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ได้ในหลายประเทศด้วยการย่ืนคําขอเพียงครั้งเดียว  ซึ่ง
ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ประหยัดเวลาและอํานวยความสะดวกให้ผู้ประดิษฐ์ไทยในการขอรับสิทธิบัตรในต่างประเทศพร้อม ๆ กัน
ได้ง่ายดายขึ้น  รวมทั้งช่วยให้ผู้ย่ืนคําขอรับสทิธิบัตรมีเวลาประเมินว่า  การดําเนินการเพื่อจดสิทธิบัตรในต่างประเทศแต่ละแห่ง
จะคุ้มค่าหรือไม่   
  3. สนธิสญัญา PCT กําหนดให้มีขั้นตอนการสืบค้น (searching) โดยหน่วยงานสืบค้นระหว่างประเทศ 
(International Searching Authority-ISA) และตรวจสอบเบื้องต้น (preliminary examination) โดยหน่วยงานตรวจสอบ
เบื้องต้นระหว่างประเทศ (International Preliminary Examination Authority-IPEA) ซึ่ง พณ. โดยกรมทรัพย์สนิทางปัญญา
ในฐานะหน่วยงานที่จะต้องทําหน้าที่รับคําขอสิทธิบัตรภายใต้ระบบ PCT ของไทย (PCT Receiving Office Thailand-PCT 
RO/TH) จึงต้องจัดทําข้อตกลงกับสํานักงานทรัพย์สินทางปัญญาต่างประเทศที่ได้รับมอบจาก WIPO ให้เป็นหน่วยงานสืบค้น
ระหว่างประเทศ (ISA) และหน่วยงานตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ (IPEA) เพื่อให้บริการสืบค้นและตรวจสอบคําขอ
เบื้องต้นให้แก่ผู้ย่ืนคําขอ  ซึ่งเมื่อกรมทรัพยส์ินทางปัญญาติดต่อสํานักงานสิทธิบัตรสหรฐัอเมริกา (USPTO) สํานักงานสิทธิบัตร
ยุโรป (EPO) สาํนักงานทรัพย์สินทางปัญญาออสเตรเลีย สาํนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น (JPO) สํานักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่ง
สาธารณรัฐเกาหลี (KIPO) และสํานักงานทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (SIPO) เพื่อขอให้เป็น ISA และ IPEA 
ให้ผู้ย่ืนคําขอในประเทศไทย  สํานักงานทรัพย์สินทางปัญญาทั้ง 5 แห่ง ยกเว้นสํานักงานทรัพย์สินทางปัญญาออสเตรเลียได้    
ตกลงให้บริการสืบค้นและตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศโดยไม่ต้องมีการลงนามในข้อตกลงแต่อย่างใด  
   4. สํานักงานทรัพย์สินทางปัญญาออสเตรเลียได้เสนอร่างข้อตกลงและภาคผนวกว่าด้วยการให้บริการสืบค้น
และการตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศตามระบบ PCT ให้กรมทรพัย์สินทางปัญญาลงนามก่อนให้บริการเป็น ISA และ IPEA  
   5. ข้อตกลงและภาคผนวกที่สํานักงานทรัพย์สินทางปัญญาออสเตรเลียเสนอให้กรมทรัพย์สินทางปัญญาลงนาม  
ซึ่งผ่านการตรวจและแก้ไขโดย อส. แล้วนั้น  เป็นข้อตกลงที่กําหนดเงื่อนไขระหว่างผู้ให้บริการสืบค้น  และตรวจสอบคําขอจด
ทะเบียนสิทธิบัตรระหว่างประเทศเบื้องต้น  และผูร้ับบริการ เช่น โดยมีข้อกําหนดเกี่ยวกับหน้าที่การให้บริการสืบคน้และ
ตรวจสอบเบื้องต้นระหว่างประเทศ  รายละเอียดการส่งเอกสารและการจ่ายค่าธรรมเนียม เป็นต้น   
 

แต่งต้ัง
32. เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตาํแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง  นางสุจิตรา อังคศรีทองกุล  นักวิชาการ
สาธารณสุขเชี่ยวชาญ ด้านวิจัย  กรมควบคุมโรค  ให้ดํารงตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ  ด้านวิจัย  กรมควบคุม
โรค กระทรวงสาธารณสุข   ต้ังแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2554 ซึ่งเป็นวันทีม่ีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ ์ ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  2.  การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย) 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทย เสนอ แต่งต้ัง นายไพโรจน์ รุ่งจินตนาการ ผู้อํานวยการสํานัก
วิศวกรรมการผังเมือง (ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิศวกรรมโยธา)) กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาด้าน
การเมือง (นักผังเมืองทรงคุณวุฒิ) กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ 2 กันยายน 2554 ซึง่เป็นวันที่มี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไปและให้พ้นจากตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 1 ต.ค. 
54 เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป 
 
  3.  การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบตามที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรเีสนอรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
(ปคร.) ของกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.)  ดังนี้   
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  1. สธ. แจ้งว่า เนื่องจาก นายณรงค์  สหเมธาพัฒน์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ได้เปลี่ยนไปดํารงตําแหน่ง
อธิบดีกรมสุขภาพจิต  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  จึงแต่งต้ัง นายโสภณ เมฆธน  รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้
ปฏิบัติหน้าที่ ปคร. ของ สธ.   
  2. พศ. แจ้งว่า รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) ได้แต่งต้ังให้ นายนพรัตน์   
เบญจวัฒนานันท์  ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปคร. ของ พศ.  
 
  4.  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการฮัจย์แหง่ประเทศไทย จํานวน 2 คน ประกอบด้วย 1. นายมุข  สุไลมาน 2. นายฟารุค  วงษ์บริสุทธ์ิ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 22 
พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป 
 
  5.  การแตง่ตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ังนายอรัญ  เอี่ยมสุรีย์ เป็นกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เพิ่มเติม ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 22 พฤศจกิายน 2554 เป็นต้นไป 
  
  6.  การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงพลังงาน ให้
ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้  
   1. นายอธิปัตย์  บํารุง หัวหนา้สํานักงานรัฐมนตรี ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
   2. นางบุญราศ ี ทองเป็นใหญ ่รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง   
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  7.  การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามพระราชบญัญติัหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ พ.ศ. 2545  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นายประดิษฐ  สินธวณรงค์ 
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 13(6) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกนัสุขภาพแห่งชาติ        
พ.ศ. 2545  
 
  8.  เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศนูย์คุณธรรม 
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิใน
คณะกรรมการบริหารศูนย์คุณธรรม ตามมาตรา 13 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 
ดังนี้ ประธานกรรมการ คือ ศาสตราจารย์กิตติคุณ  เทียนฉาย  กีระนันทน์  กรรมการผู้ทรงคุณุวุฒิ จาํนวน 6 คน คอื           
นายวัชรมงคล  เบญจธนะฉัตร์ นายสิน  สื่อสวน นางสาวนราทิพย์  พุ่มทรัพย์ ศาสตราจารย์ ชาติชาย ณ เชียงใหม ่พลโท นิวัติ  
บูรณะกุล และนางทิฆัมพร  กองสอน ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป  
 
  9.  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนาํเขา้แห่ง
ประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอการแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการ
อ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแหง่ประเทศไทย แทนกรรมการที่อายุครบ 65 ปี กรรมการทีพ้่นจาก
ตําแหน่ง และกรรมการที่ครบวาระ จํานวน 5 คน ดังนี้ นายประสงค์ พูนธเนศ เป็นประธานกรรมการ  กรรมการอื่น
ประกอบด้วย นายเข็มชัย  ชุติวงศ์ ศาสตราจารย์ ร้อยตํารวจเอก วรเดช  จันทรศร นายสุรชัย  ดนัยต้ังตระกูล นายเฉลิมชัย      
จีนะวิจารณะ โดยให้เริ่มต้นวาระการดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 22 พฤศจกิายน 2554 เป็นต้นไป ยกเว้น นายเข็มชัย  ชุติวงศ์ ให้
เริ่มต้นวาระการดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่คณะกรรมการอัยการมีมติอนุมติั 
 
  10.  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการนคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
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  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ชุดใหม่ จํานวน 9 คน ดังนี้ นายวิฑูรย์  สมิะโชคดี เป็นประธานกรรมการ  
กรรมการประกอบด้วย นายนนทิกร  กาญจนะจิตรา นายอนุวัฒน์  เมธีวิบูลวุฒิ นางสร้อยทิพย์  ไตรสุทธ์ิ พลโท ธวัชชัย  
สมุทรสาคร นายณัฐจักร  ปัทมสิงห์ ณ อยธุยา ม.ร.ว. พงษ์สวัสด์ิ สวัสดิวัฒน์ นายสมหมาย  โค้วคชาภรณ์ และ             
นางสาวเพรามาตร  หันตรา (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป  
 
  11. แต่งตั้งผู้อาํนวยการสํานกังานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังนายสมชาติ  วงศ์วัฒนศานต์ ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และกําหนดอตัราค่าตอบแทนคงที่ของผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลใน
อัตรา 280,000 บาทต่อเดือน  และเมื่อครบกําหนดทุก ๆ 1 ปี อาจปรับขึ้นค่าตอบแทนคงที่ไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของ
ค่าตอบแทนคงที่ที่ได้รับ  ตามผลการประเมนิผลการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลของคณะกรรมการสลากกิน
แบ่งรัฐบาล   
 

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


