
 
 
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                  วันที่ 27  ธันวาคม 2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล           
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด           
นางสาวอนุ ตตมา  อมรวิ วัฒน์   และนายชลิ ตรั ตน์   จั นทรุ เบกษา    รอง โฆษกประจํ าสํ านั กนายกรั ฐมนตรี           
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 กฎหมาย 
 1.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..)  
 2.  เรื่อง  ร่างพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างประกาศ  
   กระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง  
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... 
 4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบ รายละเอียด และวิธีการแจง้ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
   ของผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว พ.ศ. ....  
  5.  เรื่อง   ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น 
    รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  (การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดต้ังสํานักงานปฏิบัติการ
    ภูมิภาค)  
 6.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงการขอและการให้ความช่วยเหลือ การสง่เสริม หรือการสนับสนุนและ 
   คุณสมบัติของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  กลุม่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
   หรือองค์การเอกชนที่มีสิทธิขอความช่วยเหลือ  ส่งเสรมิ หรือสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริม
   วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. .... 
 7.  เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง การยกเวน้อากร  ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตาม
   ข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดต้ังองค์การการค้าโลก  (ฉบับที่ ..) 
  8.  เรื่อง  มาตรการรถยนต์คันแรก 
 
 เศรษฐกิจ 
 9.  เรื่อง  เป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2555 
 10.  เรื่อง  งบประมาณลงทุนของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ประจาํปี 2555 และกรอบงบประมาณ
   ของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ 2555  
 11.  เรื่อง  โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้า
   ชีวมวลขนาด 1 เมกกะวัตต์  
  12.  เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  

   (กยน.) ครั้งที ่3/2554 
  13.   เรื่อง   การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อันเนื่องมาจากเหตุการณ์อุทกภัย 
  14. เรื่อง    การบริหารโครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและ 

    เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และโครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนา
    โครงสร้างพื้นฐาน 
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 15.   เรื่อง  ขอความเห็นชอบหลักการในการจัดต้ังบริษัทลูกเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรของ
   การรถไฟแห่งประเทศไทย 
 16. เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก 
   สถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ครั้งที่ 3/2554  
 17. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
   (กยน.) ครั้งที ่1/2554 
 18.   เรื่อง   ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
    เพื่อกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี
    งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน 
 19. เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติครั้งที่ 6/2554 (ครั้งที่ 139) 
  20. เรื่อง   รายงานความก้าวหน้าในการสํารวจความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมทีป่ระสบ
    อุทกภัย 
 

  สังคม 
 21.  เรื่อง  การจัดต้ังทุนหมุนเวียนของหน่วยงานของรัฐ 
  22. เรื่อง  การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา – ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้
    สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายบางพลี – สุข
    สวัสด์ิกับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือ
    ยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ พ.ศ. 2554  
 
 ต่างประเทศ 
  23.  เรื่อง   การเปลี่ยนสถานะสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเป็นองค์การระหว่างประเทศ  
 24.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการทํา Station’s operator contract สําหรับสถานีเฝ้าตรวจนิวไคลด์
   กัมมันตรังสี (สถานี RN65) ภายใต้สนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดย 
   สมบูรณ ์
 25.   เรื่อง   เอกสารสําคัญที่จะมีการลงนามในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที ่15 
 26.  เรื่อง  การจัดกําลังพลเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจของคณะผู้สังเกตการณ์ทางทหารของ 
   สหประชาชาติในสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (UNMOGIP)  
 27.   เรื่อง ขออนุมัติเงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ โครงการ Asia Pacific Observatory on 
   Health Systems and Policies 
  
 การศึกษา 
 28.  เรื่อง  การปรับระบบบริหารงานบุคคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
 29.   เรื่อง   ขออนุมัติดําเนินการโครงการเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) 
 
 
 แต่งตั้ง 
 30 เรื่อง แต่งต้ัง 
  1.   การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงการพัฒนา
   สังคม และความมั่นคงของมนุษย์และสํานกังานตํารวจแห่งชาติ 
  2.  แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติแทนตําแหน่งที่ว่าง  
  3.  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  
  4.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสีย  
  5.   แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันการบิน
   พลเรือน  
  6.  แต่งต้ังกรรมการอื่นในคณะกรรมการสงเคราะห์การทําสวนยาง  
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  7.  แต่งต้ังประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการ
   องค์การตลาด  
  8.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง  
   (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) (กระทรวงคมนาคม)  
  9.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งผู้ตรวจ 
   ราชการสํานักนายกรัฐมนตร ี(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานัก 
   นายกรัฐมนตร ี 
  10.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  11.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง  
   12.  การแต่งต้ังกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ ์
    การเกษตร  
  13.  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่
    อาศัย  
  14.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง   
    กระทรวงมหาดไทย  
  15.  ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกรอบอัตรากําลังข้าราชการ
    พลเรือนสามญัในภาพรวม รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ เพื่อย้าย 
    ข้าราชการไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา 
    ด้านสังคม กลุม่งานยุทธศาสตร์และการวางแผน  
   16.  แจ้งคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ต่อ 1  
    นักเรียน 
    17.  องค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนธิิการศึกษาไทย – 
          อเมริกัน  (ฟุลไบร์ท) ประจําปี 2555 
 
  

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย

1. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรือ่ง ลดอัตราภาษีสรรพสามติ (ฉบับที่ ..)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  ข้อเท็จจรงิ  
  กค. เสนอว่า  
   1. รัฐบาลได้มมีาตรการปรับลดอัตราภาษีน้ํามันดีเซลที่มีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 0.035 โดยน้ําหนัก    
จากเดิมอัตราภาษี 5.310 บาทต่อลิตร ลดลงเหลืออัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร  และน้ํามันดีเซลทีม่ีไบโอดีเซลประเภทเมทิล  
เอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 จากเดิมอัตราภาษี 5.040 บาทต่อลิตร ลดลงเหลอือัตราภาษี 0.005 บาทต่อ
ลิตร โดยให้มผีลต้ังแต่วันที่ 21 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 และได้ขยายระยะเวลาการปรับลดอัตราภาษีน้ํามัน
ดีเซลออกไปอีก 3 เดือน คือต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถงึวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพือ่บรรเทาผลกระทบต่อต้นทุนของภาค
การขนส่งภาคการผลิต และเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน  
   2. เนื่องจากมาตรการของรัฐบาลในการปรับลดอัตราภาษีน้ํามันดีเซลจะสิ้นสุดลงในเดอืนธันวาคม 2554 
ประกอบกับขณะนี้ประเทศไทยประสบปัญหาภาวะน้ําท่วม ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนและลดค่าใช้จ่ายของประชาชน  จึงควรขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลทีม่ี
ปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 0.035 โดยน้ําหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้ํามันดีเซลที่มีไบโอดีเซลประเภทเมทลิ
เอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือต้ังแต่วันที่ 1 
มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2555  
   สาระสาํคญัของร่างประกาศ  
  กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลที่มีปรมิาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 0.035 
โดยน้ําหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลติร และน้ํามันดีเซลที่มไีบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอรข์องกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลติร ออกไปอีก 1 เดือน คือต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ถงึวันที่ 31 มกราคม 2555  
 
2. เรื่อง ร่างพระราชกําหนดพิกัดอัตราศลุกากร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และรา่งประกาศกระทรวงการคลงัที่เก่ียวขอ้ง 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
  1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกําหนดพิกัดอัตราศลุกากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และใหส้่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการโดยด่วนต่อไป 
  2. เห็นชอบในหลักการร่างประกาศ จํานวน 23 ฉบับ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดําเนินการต่อไปได้เมื่อร่างพระราชกําหนดในเรื่องนี้ประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายแลว้ 
  ร่างประกาศกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้อง จํานวน 23 ฉบับ มีดังนี้ 
  1. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระ
ราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
  2. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากร ตามข้อผูกพันในความ
ตกลงมาร์ราเกชจัดต้ังองค์การการค้าโลก 
  3. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรตามขอ้ผูกพันในความตกลงว่าด้วยการค้า
สินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  4. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิน่กําเนิด
จากอาเซียน 
  5. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับโครงการความ
ร่วมมือด้านอุตสาหกรรมของอาเซียน 
  6. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน – จีน 
  7. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน – ญี่ปุ่น 
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  8. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน – สาธารณรัฐเกาหลี 
  9. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน – สาธารณรัฐอินเดีย 
  10. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาํหรับเขตการค้าเสรี
อาเซียน – ออสเตรเลีย – นิวซีแลนด ์
  11. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับการใช้สิทธิพิเศษทางการค้าระหว่าง
ประเทศกําลังพัฒนา 
  12. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาํหรับของที่มีถิ่นกําเนิด
จากสาธารณรัฐอินเดีย 
  13. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาํหรับของที่มีถิ่นกําเนิด
จากออสเตรเลีย 
  14. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาํหรับของที่มีถิ่นกําเนิด
จากนิวซีแลนด ์
  15. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาํหรับของที่มีถิ่นกําเนิด
จากญี่ปุ่น 
  16. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสําหรบัของที่มีถิ่นกําเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
  17. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสําหรบัของที่มีถิ่นกําเนิดจากสาธารณรัฐ
สิงคโปร์ 
  18. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสาํหรับของที่มีถิ่นกําเนิด
จากสาธารณรัฐเปรู 
  19. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่น
กําเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  20. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิ่น
กําเนิดจากราชอาณาจักรกัมพูชา 
  21. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของที่มีถิน่กําเนิดจากสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  22. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสําหรบัของที่มีถิ่นกําเนิดจากสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ 
  23. ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกําหนดให้ของได้รับยกเว้นจากบทบังคับตามความในมาตรา 10 
แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 
 สาระสาํคญัของร่างพระราชกําหนดและร่างประกาศ 
  1. ร่างพระราชกําหนด กําหนดให้ยกเลิกความในภาค 2 พิกัดอัตราอากรขาเข้า แห่งพระราชกําหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 และประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเลิก เพิ่ม และแก้ไขเพิ่มเติมพิกัดอัตราอากรขาเข้าในภาค 2 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2551 และใหใ้ช้ความตามบัญชที้ายพระราชกําหนดนี้แทน 
 2. ร่างประกาศ จํานวน 23 ฉบับ แก้ไขปรบัปรุงให้สอดคล้องกับพิกัดอัตราศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซยีน 
(AHTN) ฉบับปี 2012 รวมทั้งได้ยกเลิกการจัดเก็บอัตราอากรขาเข้ากระจกที่มีขนาดความหนาไม่เกิน 5 มิลลิเมตร ตามประเภท
ย่อย 7005.21.90 และประเภทย่อย 7005.29.90 ในอัตราอากรตามราคา ร้อยละ 20 และกําหนดอตัราอากรขาเข้าเป็นร้อยละ 
5 หรือกิโลกรัมละ 2 บาท 
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3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงแบง่ส่วนราชการกรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีรบัทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ซึ่งกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้เห็นชอบด้วยและยืนยันขอให้ดําเนินการต่อไป  
 สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
 1. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2545 (ร่างข้อ 1) 
 2. กําหนดให้กรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม มีภารกิจเกี่ยวกับการกรมสง่เสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยการ
วิจัย พัฒนา ฝกึอบรม สร้างจติสํานึก และถา่ยทอดเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างยั่งยืน และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 2) 
 3. กําหนดให้แบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมคณุภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย สํานักงานเลขานุการกรม กองส่งเสริมและเผยแพร่ ศูนย์วิจยัและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์สารสนเทศ
สิ่งแวดล้อม และสํานักส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน และให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 3 ร่างข้อ 6 ถึง              
ร่างข้อ 10 ) 
 4. กําหนดให้มีกลุ่มตรวจสอบภายใน และกลุ่มพัฒนาระบบบริหารรับผิดชอบงานขึ้นตรงต่ออธิบดี และให้มี
อํานาจหน้าที่ตามที่กําหนด ( ร่างข้อ 4 ถึงร่างข้อ 5 )  
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบ รายละเอียด และวิธีการแจ้งข้อมูลเก่ียวกับการดําเนินกิจการของผูป้ระกอบธุรกิจ        
นําเที่ยว พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดแบบ รายละเอียด และวิธีการแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจการของผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยว พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงการ
ท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ  และให้ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินกิจการต่อนายทะเบียนภายในหนึ่งร้อยยี่สิบ
วันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทินของทุกปี ดังต่อไปน้ี  
    1.1 กรณีบุคคลธรรมดา ใหส้ง่สําเนากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุที่ทําประกันให้แก่นักทอ่งเที่ยว 
มัคคุเทศก ์และผู้นําเที่ยว  
   1.2 กรณีนิติบุคคล ให้ส่งสําเนากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุที่ทําประกันใหแ้ก่นักท่องเที่ยว มัคคุเทศก ์
และผู้นําเที่ยว และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลนั้นในเวลาที่มีการแจ้งข้อมูลที่รับรองโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท  
(ร่างข้อ 1)  
  2. กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการมอบงานให้แก่มัคคุเทศก์ทีร่ับทํางานให้แก่ตน 
พร้อมทั้งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่นายทะเบียนกําหนด (ร่างข้อ 2)  
  3. กําหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนําเที่ยวแจ้งข้อมูลการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนนิติบุคคลต่อ
นายทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วันที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนดังกล่าว  พร้อมทั้งเอกสารและ
หลักฐานแสดงการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนที่รับรองโดยนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท (ร่างข้อ 4)  
 
5. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร (ฉบับที่ ..)            
พ.ศ. ....  (การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดต้ังสํานักงานปฏบิัติการภูมิภาค)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร  ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้น
รัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   (การปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดต้ังสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค)  ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. กําหนดให้กรณีที่สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคขาดคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใด  เช่น เกี่ยวกับทุนที่ชําระแล้ว  
การให้บริการแก่รัฐวิสาหกิจในเครือ รายจา่ย จํานวนพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่พนักงาน ฯลฯ   ในรอบระยะเวลา      
บัญชีใด  ให้สทิธิที่จะได้รับการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้สิ้นสุดลงนับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรก  
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  2. กรณีทีส่ํานกังานปฏิบัติการภูมิภาคได้แจ้งเลิกการเป็นสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาคภายในห้ารอบระยะเวลา
บัญชีนับแต่วันที่มีการจดแจ้งการเป็นสํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค  ให้สทิธิที่จะได้รับการลดอัตราและยกเว้นภาษีเงินได้สิ้นสุดลง
นับแต่รอบระยะเวลาบัญชีแรก   
(ร่างมาตรา 3 แก่ไขเพิ่มเติมมาตรา 11/10)  
 
6. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขอและการให้ความช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนนุและคณุสมบัติของวสิาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม  กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนที่มีสิทธิขอความช่วยเหลือ  
ส่งเสริม หรือสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการใหค้วามช่วยเหลือ การส่งเสริม หรือการสนับสนุนและ
คุณสมบัติของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  กลุม่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือองค์การเอกชนที่มีสิทธิขอความ
ช่วยเหลือ  ส่งเสริม หรือสนับสนุน จากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. ....  ที่สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีประธานกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดคุณสมบัติของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุม่วิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ
องค์การเอกชน ที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริมหรือสนับสนุนจากกองทุน (ร่างข้อ 2)  
  2. กําหนดให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรอืองค์การเอกชน  
ที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือ ส่งเสริม หรือสนับสนุนจากกองทุน ย่ืนคําขอพร้อมเอกสารและหลกัฐานที่กําหนด (ร่างข้อ 3)  
  3. กําหนดแนวทางปฏิบัติของสํานักงานเมื่อได้รับคําขอแล้ว (ร่างข้อ 5 และร่างข้อ 6)  
  4. กําหนดขอบเขตการจัดสรรเงินกองทุนในการให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริมหรือสนับสนุนแก่วิสาหกจิขนาด
กลางและขนาดย่อม  กลุม่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือองค์การเอกชน (ร่างข้อ 8)  
  5. กําหนดให้การให้ความช่วยเหลือ สง่เสรมิ หรือสนับสนนุจากกองทุนให้สํานักงานทําความตกลงหรือสัญญา
เป็นหนังสือกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  หรือองค์การเอกชน  ตามแบบที่
ผู้อํานวยการกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร (ร่างข้อ 10)  
 
7. ร่างประกาศกระทรวงการคลงั  เรื่อง การยกเวน้อากร  ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผกูพันในความตกลงมาร์
ราเกชจัดต้ังองค์การการคา้โลก  (ฉบับที่ ..)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการร่างประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง การยกเว้นอากร  ลดและเพิ่มอัตรา
อากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดต้ังองค์การการค้าโลก  (ฉบับที่ ..) ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ 
และใหส้่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน   แล้ว
ดําเนินการต่อไปได้  
  ข้อเท็จจรงิ 
  กระทรวงการคลังเสนอว่า 
  1. เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (8 พฤศจิกายน 2554)  กระทรวงการคลังจะต้องดําเนินการออก
ประกาศกระทรวงการคลังภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO)  เพื่อลดอัตราอากรในโควตาสําหรับกากถั่วเหลือง ตามพิกัดอัตรา
ศุลกากรฮาร์โมไนซ์อาเซียน ฉบับปี 2007 ในประเภทย่อย 2304.00.00 กากนํ้ามัน (ออยล์เค้ก)  และกากแข็งอื่น ๆ  ทีไ่ด้จาก
การสกัดน้ํามันถั่วเหลืองจะบดหรือทําเป็นเพลเลตหรือไมก็่ตาม เว้นแต่แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมัน  ที่เหมาะสําหรับมนุษย์บริโภค 
ที่นําเข้าระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จากรอ้ยละ 10 ลดเหลือร้อยละ 2 สําหรับการนําเข้ากากถั่ว
เหลืองภายใต้กรอบอื่น ๆ และการนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสตัว์และปลาป่น  กค. ไม่ต้องดําเนินการออกประกาศกระทรวงการคลัง 
เนื่องจากประกาศกระทรวงการคลังที่มีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน มีอัตราเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายอาหารอยู่แล้ว  
  2. การนําเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการลงทุนเกษตรแบบมีสัญญากับประเทศเพื่อนบ้าน (Contract 
Framing) ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี –เจ้าพระยา – แม่โขง (Ayeyawady-Chao Phraya- Mekong 
Economic Cooperation Strategy : ACMECS)  กค. ไม่ต้องดําเนินการแต่อย่างใด  เนื่องจากประเทศสมาชิกภายใต้โครงการ
ดังกล่าวเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน  ซึ่งสามารถนําเข้าได้ในอัตราร้อยละ 0 ภายใต้ประกาศกระทรวงการคลังสําหรับเขตการค้า
เสรีอาเซียนอยู่แล้ว   
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  สาระสาํคญัของร่างประกาศ เป็นการกําหนดอัตราอากรศุลกากรการนาํเข้ากากน้ํามัน   (ออยล์เค้ก) และกาก
ของแข็งอื่น ๆ  ที่ได้จากการสกัดน้ํามันถั่วเหลือง จะบดหรือทําเป็นเพลเลตหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่แป้งถั่วเหลืองพร่องไขมันที่เหมาะ
สําหรับมนุษยบ์ริโภค  ดังนี้  

ระยะเวลา อัตราในโควตา อัตรานอกโควตา
นําเข้าต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 
จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ตามราคาร้อยละ 2 ตามราคาร้อยละ 119.0 

นําเข้าต้ังแต่วันที่ 11 มกราคม 2558  ตามราคาร้อยละ 10 ตามราคาร้อยละ 119.0 
 
8. เรื่อง มาตรการรถยนตค์ันแรก 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติมาตรการรถยนต์คันแรก ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้ 
  1. การกําหนดอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิง และการใช้พลังงานทดแทนนั้น สามารถกําหนดได้จากการ
ปล่อยก๊าซคารบ์อนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งปัจจุบันมาตรฐานการวัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ยังไม่เป็นมาตรฐานบังคับ 
ดังนั้นจึงเห็นควรคงขนาดของเครื่องยนต์ไว้ที่ความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตรตามเดิม 
  2. ให้กระทรวงการคลังประกาศกําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขการโอนกรรมสิทธ์ิก่อนระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้
สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ 
  3. ให้กรมบัญชีกลางกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการรับเงินคืน จํานวนเงินที่ต้องเรียกคืนจาก        
ผู้ซื้อ การติดตามเรียกเงินคืน กรณีผูซ้ื้อปฏิบัติผิดเงื่อนไข 
 

เศรษฐกิจ
9.  เรื่อง เปา้หมายของนโยบายการเงนิประจําปี 2555  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการเป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2555 ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเสนอดังนี้  
   สาระสาํคญัของเรื่อง  
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ในฐานะประธาน
คณะกรรมการนโยบายการเงินได้ลงนามในข้อตกลงร่วมกันในการกําหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินประจําปี 2555 โดย
ข้อตกลงดังกล่าวมีสาระสําคัญ ดังนี้  
   1. กําหนดเป้าหมายของนโยบายการเงินเพื่อดํารงไว้ซึ่งเสถียรภาพด้านราคาประจําปี 2555 เป็นอัตราเงินเฟ้อ
ทั่วไปเฉลี่ยรายปีที่ร้อยละ 3.0 โดยสามารถเบี่ยงเบนไปจากค่ากลางนี้ได้ + ร้อยละ 1.5  
   2. กําหนดให้มกีารหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นประจําทุกไตรมาส  
และเมื่อมีเหตจุําเป็นอื่นใดตามที่ทั้งสองหน่วยงานจะเห็นสมควรเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเป้าหมายของนโยบายการเงิน
ให้สามารถบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
  3. กรณีทีก่ารเคลื่อนไหวของอัตราเงินเฟ้อทั่วไปออกนอกช่วงเป้าหมายตามที่ได้ตกลงร่วมกันไว้  กําหนดให้
คณะกรรมการนโยบายการเงินชี้แจงถึงสาเหตุ แนวทางแก้ไข และระยะเวลาที่คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปจะกลับเข้าสู่ช่วงที่
กําหนดไว้โดยเร็ว  รวมทั้งใหร้ายงานความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาเป็นระยะตามสมควร  
  4. ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรหรือจําเป็น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคณะกรรมการนโยบายการเงิน
อาจตกลงร่วมกันเพื่อแก้ไขเป้าหมายของนโยบายการเงินได้ ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป  
 
10. เรื่อง  งบประมาณลงทนุของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ประจําปี 2555 และกรอบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ
ประจําปีงบประมาณ 2555  
   คณะรัฐมนตรีรบัทราบและเหน็ชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เสนอดังนี้   
   1. รับทราบ ประมาณการรายได้ปี 2555 ของบริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) ที่คาดว่าจะมีรายได้รวม จาํนวน 
2,834,237 ล้านบาท และประมาณการแนวโน้มการดําเนินงานช่วงปี 2556-2558 ที่คาดว่าจะมีรายได้รวม 9,879,726 ล้านบาท 
สําหรับการลงทุนในช่วง 3 ปีข้างหน้าคาดว่าจะมีการลงทุนรวมทั้งสิ้น 415,574 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 138,525 ล้านบาท  
   2. เหน็ชอบ งบประมาณลงทุนประจําปี 2555 ของบริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน) วงเงินดําเนินการและ
เบิกจ่ายลงทุน จํานวน 213,710 ล้านบาท  
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  3. เหน็ชอบ กรอบงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปีงบประมาณ 2555 วงเงินดําเนินการ จํานวน 827,428 
ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จํานวน 533,411 ล้านบาท ประกอบด้วย  
    3.1 การลงทุนโครงการต่อเนือ่งที่ได้รับอนุมัติให้ดําเนนิการแล้วและงานตามภารกิจปกติ วงเงิน
ดําเนินการ จํานวน 767,428 ล้านบาท และวงเงินเบิกจ่ายลงทุน จํานวน 473,442 ล้านบาท  
   3.2 การลงทุนที่ขอเพิ่มเติมระหว่างป ี(การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมงบลงทุน) วงเงินดําเนินการและ
วงเงินเบิกจ่ายลงทุนจํานวน 60,000 ล้านบาท  
   4. รับทราบ ประมาณการแนวโน้มการลงทุนในช่วงปี 2556-2558 ของรฐัวิสาหกิจในเบื้องต้นที่คาดว่าจะมีการ
เบิกจ่ายลงทุนรวม 1,515,904 ล้านบาท หรอืเฉลี่ยประมาณปีละ 505,301 ล้านบาท  
  5. มอบหมายให้บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พิจารณาจดัสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาในสัดส่วนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 ของกําไรสุทธิ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม ่ๆ โดยให้บริษัท 
ปตท. จํากัด (มหาชน) เป็นผูดํ้าเนินการเอง หรือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาผ่านการดําเนินงานของสถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิจัยในประเทศ   
  6. ให้บรษิัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รายงานผลความก้าวหน้าของการดําเนินงานและการเบิกจ่ายลงทุนใน
ปีงบประมาณ 2555 ให้สํานักงานฯ ทราบภายในทุกวันที่ 5 ของเดือนอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจในภาพรวมได้อย่างต่อเนื่อง  
  7. ให้รฐัวิสาหกิจนําหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ โดยการดําเนินงานต้องมีความโปร่งใส เป็น
ธรรมและสามารถตรวจสอบได้ รวมทั้งมอบหมายให้กระทรวงการคลังพิจารณาหาแนวทางให้รัฐวิสาหกิจสร้างเครือข่ายของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (Whistleblower) ขึ้นภายในองค์กร เพื่อความโปร่งใส รวมทั้ง
การให้ความสําคัญในการร่วมมือกับภาคประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเป็นเครือข่ายการต่อต้านการทุจริต   
   8. กระทรวงการคลังในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ควรเป็นหนว่ยงานกํากับดูแลการลงทุนและการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทมหาชนจํากัด โดยควรเร่งยกร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกํากับและพัฒนานโยบายรัฐวิสาหกิจ    
พ.ศ. .... เพื่อให้กระทรวงการคลังมีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณากลั่นกรอง การลงทุนและกํากับดูแลการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจทีม่สีถานะเป็นบริษัทมหาชนจํากัด และภายหลังเมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้แล้ว ให้สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาปรับปรุงพระราชบัญญัติพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2521 
และระเบียบทีเ่กี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณลงทุนของรัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติดังกล่าวต่อไป  
  9. การดําเนินการเช่าสินทรัพย์ต่อเนื่องในระยะยาวที่ใช้ในการประกอบกิจการตามภารกิจหลักของรฐัวิสาหกิจ
ที่ส่งผลต่อฐานะการเงินของรัฐวิสาหกิจอย่างมีนัยสําคัญ ให้รัฐวิสาหกิจจดัทําเป็นโครงการเช่าสินทรัพย์ดังกล่าวเสนอ
คณะรัฐมนตรพิีจารณาตามขั้นตอนก่อนดําเนินการ  
 
11. เรื่อง โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟา้จากชีวมวลเพื่อสรา้งต้นแบบโรงไฟฟ้าชวีมวลขนาด 1 
เมกกะวัตต์  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 4 (ฝ่ายเศรษฐกจิ) ซึ่งมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ ที่เห็นชอบในหลกัการโครงการพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 1 เมกกะวัตต์ ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเสนอ และอนุมัติงบประมาณจํานวน 50,000,000 บาท เพื่อใช้เป็นงบดําเนินการในการศกึษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้
ของโครงการในด้านต่าง ๆ เช่น ชนิดและความพอเพียงของชีวมวล พ้ืนที่ดําเนินโครงการ รูปแบบการลงทุน หลกัเกณฑ์การ
คัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ เทคโนโลยีการผลิต ความคุ้มค่าและผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจ ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมี
ส่วนร่วมและการยอมรับของชุมชน และรูปแบบการบริหารจัดการ เป็นต้น สําหรับงบประมาณในการก่อสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวล
ต้นแบบนั้น เห็นควรให้พิจารณาใช้แหล่งเงินทุนอื่น ๆ ที่มภีารกิจที่สอดคล้องกับการส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทน  
 
12. เรื่อง  ผลการประชมุคณะกรรมการยทุธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจดัการทรัพยากรน้ํา (กยน.) ครั้งที่ 3/2554 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา (กยน.) ครั้งที่ 3/2554  ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.) 
ครั้งที่ 3/2554  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ  และเหน็ชอบกรอบวงเงิน
งบประมาณสําหรับแผนการดาํเนินงานภายใต้แผนฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง จํานวน 17,126 ล้านบาท ในปี 
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2555-2556 และให้หน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทํารายละเอียดโครงการเสนอคณะกรรมการ กยน. และคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ต่อไป 
 มติคณะกรรมการ กยน. ครัง้ที่ 3/2554 
 1.  เห็นชอบรา่งแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งดว่น  6 แผนงาน และมอบหมาย
หน่วยงานหลักในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ดังนี้ 
  1.1  แผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก มอบหมายกรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทําแผนการบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ําหลัก และแผนบริหารจัดการน้ําของประเทศประจําปี 2555 และรายงานความคืบหน้า
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการ กยน. ภายในเดือนมกราคม 2555  
  1.2  แผนฟื้นฟูและปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้าง เห็นชอบหลักการและกรอบวงเงินแผนการ
ดําเนินงานเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพสิ่งก่อสร้างจํานวน 17,126 ล้านบาท แยกเป็นงบประมาณดําเนินการในปี 2555 จํานวน 
12,610 ล้านบาท และปี 2556 จํานวน 4,516 ล้านบาท โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทํารายละเอียดโครงการเพื่อ
เสนอคณะกรรมการ กยน. และคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
  1.3  แผนการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และเตือนภัย  
   1) แผนการพัฒนาคลังข้อมูล มอบหมาย ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี เป็นเจ้าภาพในการจัดทํา
แผนการพัฒนาคลังข้อมูล ร่วมกับกรมแผนที่ทหาร องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งประเทศญี่ปุ่น (JICA) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายรอยล จิตรดอน ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2555 
   2) แผนการปรับปรุงระบบการพยากรณ์ มอบหมายกรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดทําแผนการปรับปรุงระบบการพยากรณ์  
   3) แผนการปรับปรุงระบบการเตือนภัย มอบหมาย ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี หารือกับกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ) เพื่อออกแบบและจัดทําแผนปรับปรุงระบบการเตือนภัย โดย
ให้รวมถึงการติดต้ังระบบโทรทัศน์วงจรปิดให้ครบทุกประตูระบายน้ําเพื่อใช้ประโยชน์ในการติดตามและสั่งการระบบปิดเปิด
ประตูระบายน้ําจากส่วนกลางได้ 
  1.4 แผนงานเผชิญเหตเุฉพาะพืน้ที่ มอบหมายกระทรวงมหาดไทย เป็นหน่วยงานหลัก เพื่อบูรณาการ
แผนการดําเนินงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงกลาโหม และจัดทําข้อเสนอแผนเผชิญ
เหตุเฉพาะพื้นที่ โดยให้ความสําคัญกับพ้ืนทีเ่ศรษฐกิจและอุตสาหกรรม และพื้นที่เมือง รวมถึงการปรับปรุงแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่อาจแบ่งเป็นแผนความช่วยเหลือเบื้องต้น แผนบรรเทาความ
เสียหาย และแผนบริหารจัดการน้ําท่วมและน้ําเสีย ทั้งนี้อาจจะพิจารณาจัดจ้างที่ปรึกษาระดับมืออาชีพให้ทําการศึกษา
รายละเอียดของข้อเสนอแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ได้ 
  1.5  แผนงานการกําหนดพื้นที่รับน้ํานองและมาตรการเยียวยา มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เป็นหน่วยงานหลกับูรณาการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยในการจัดทําแผนงานการกําหนดพื้นที่รับน้ํานองและมาตรการเยียวยา 
  1.6  แผนงานปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ํา มอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็น
หน่วยงานหลักในการจัดประชุมหารือระหว่างคณะกรรมการ กยน. และคณะกรรมการ กยอ. เพื่อจัดทําข้อเสนอแผนงานการ
ปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการน้ํา และให้มีคณะทํางานเฉพาะกิจเพื่อติดตามการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อ
บรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ประกอบด้วย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงคมนาคม โดยมอบหมายให้สํานักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบ
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ส.กยน.) ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ 
 2 .   เ ห็ น ช อ บ ใ น ห ลั ก ก า ร ข อ ง ร่ า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร บ ร ร เ ท า อุ ท ก ภั ย ใ น พื้ น ที่ ลุ่ ม น้ํ า 
แบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุ่มน้ําเจ้าพระยา) โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ ประสานกับประธานอนุกรรมการด้านการ
วางแผนและกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ดําเนินการบูรณาการและปรับปรุงรูปแบบการนําเสนอของร่างยุทธศาสตร์
การบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุ่มน้ําเจ้าพระยา) ให้สอดคล้องกับรูปแบบของร่างแผนปฏิบัติ
การเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน และหารือกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ในการจัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ
บรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืน เพื่อเสนอคณะกรรมการ กยน. พิจารณาอีกครั้งก่อนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ให้รวม 2 แผนงานที่ถือว่ามีความเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการไว้ในแผนปฏิบัติการเพื่อบรรเทาปัญหาอุทกภัย
ระยะเร่งด่วน คือ (1) แผนฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ และ (2) แผนสร้างความเข้าใจ การยอมรับและการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการอุทกภัยขนาดใหญ่ของทุกภาคส่วน 
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13.  เรื่อง  การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อันเนื่องมาจากเหตุการณ์อทุกภัย 
 คณะรัฐมนตรอีนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์(กษ.) เสนอ ดังนี ้
 1. อนุมัติงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น ปีงบประมาณ 2555 วงเงินไม่เกิน 
205.50 ล้านบาท เพื่อใช้ในแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม อันเนื่องมาจากเหตุการณ์อุทกภัย 
ตามท่ีคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเสนอ 
 2. เห็นชอบใหก้ระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อปท.) และโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศที่ได้รับงบประมาณจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2554 จากงบปกติที่
ได้รับไปแล้ว จดัซื้ออาหารเสริม (นม) ตามท่ีได้รับจัดสรรจํานวน 130 วัน ของภาคเรียนนี้ให้ครบถ้วน โดยเฉพาะในจังหวัดที่
เลื่อนการเปิดภาคเรียนเนื่องจากปัญหาภาวะภัยน้ําท่วม ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการบริหารจัดการนมทั้งระบบในภาพรวม 
ตามท่ีคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเสนอ 
  ทั้งนี้  ในส่วนของการบริหารจัดการให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวง
สาธารณสุข อปท. ร่วมกันดูแลตรวจสอบคณุภาพน้ํานมให้ได้มาตรฐานด้วย 
 
14. เรื่อง   การบริหารโครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้าง                  
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 และโครงการเงนิกู้เพื่อฟืน้ฟเูศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  

  1. โครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ พ.ศ. 2552  

   1) อนุมัติในหลกัการให้โครงการที่ได้รับอนุมัติเงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552  และอยู่ระหว่างการพิจารณาจัดสรรเงินของสํานัก
งบประมาณหรือได้รับการจัดสรรเงินจากสํานักงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา รวมทั้งกรณีโครงการที่ไม่ต้องมีการ
ลงนามในสญัญา (ใช้เงินอุดหนุน/งบประจํา) ที่หัวหน้าสว่นราชการหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการได้แจ้งยืนยันมาที่
คณะกรรมการฯ ให้สามารถดาํเนินการลงนามในสญัญาและเบิกจ่ายเงินต่อไปได้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ        
ทั้งนี้ ให้เร่งรัดการดําเนินโครงการและการเบิกจ่ายเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2555  

   2) อนุมัติการยกเลิกโครงการวิจัยสู่ภาคเอกชน ณ โครงการพัฒนาที่ดิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สระบุรี รายการจัดซื้อรายการครุภัณฑ์ จํานวน 10 รายการ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 
5,019,480 บาท และโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า รายการการจัดซื้อรายการปืนไรเฟิล 
ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วงเงิน 70,000 บาท  

   3) รับทราบสถานะการดําเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ประชุมและนิทรรศการนานาชาติภูเก็ต ของ
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 อนุมัติการขยาย
ระยะเวลาการขอรับการจัดสรรเงินจากสํานักงบประมาณและการลงนามในสญัญาเปน็ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 และ
ขยายระยะเวลาการดําเนินงานเป็นภายในปงีบประมาณ 2557  

   4) รับทราบโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรเงินจากสํานักงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่ลง
นามในสญัญา วงเงิน 119.53 ล้านบาท ซึ่งหน่วยงานเจ้าของโครงการไม่ได้แจ้งผลการทบทวนความจําเป็นคุ้มค่าของการดําเนิน
โครงการมายังคณะกรรมการฯ   

   5) รับทราบโครงการที่หน่วยงานจะขอยกเลิกโครงการเดิมและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
วงเงิน 1,299.58 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 โครงการ คือ (1) โครงการพัฒนาการเรยีนรูแ้บบบูรณาการองค์ความรู้วิชาชีพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพิม่เติม ของสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 
512.59 ล้านบาท และ (2) โครงการพัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้วยวิชาชีพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ของ สอศ. กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 787.04 ลา้นบาท  

 2. โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy Loan : DPL) 
ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  

   1) อนุมัติให้โครงการเงินกู้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (Development Policy 
Loan : DPL) ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 จาํนวน 59 โครงการ วงเงิน 9,235.68 ล้านบาท สามารถดําเนินโครงการ
ต่อไปได้ ทั้งนี้ ให้เร่งรัดการดําเนินโครงการและการเบิกจา่ยเงินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2555 และเห็นชอบในหลักการให้
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โครงการเงินกู้ DPL ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 วงเงิน 14,258.64 ล้านบาท (ซึ่งรวมโครงการเงินกู้ DPL ภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ซึ่งได้รับอนุมัติวงเงิน 5,022.96 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่วันที่ 13 ธันวาคม 2554 ด้วย) 
สามารถลงนามในสญัญาและเบิกจ่ายเงินต่อไปได้จนกว่าจะบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ทั้งนี้ การดําเนินงานและการเบิก
จ่ายเงินจะต้องไม่เกินเดือนกันยายน 2555 และให้หน่วยงานเร่งจัดส่งข้อมูลใหค้รบถ้วนเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรเงิน      
ของสํานักงบประมาณ  

   2) รบัทราบการแจ้งยนืยันความจําเป็นเหมาะสมและคุม้ค่าในการดําเนินโครงการเงินกู ้DPL ภายใต้แผนปฏิบัติ
การไทยเข้มแขง็ 2555 ของกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 4 โครงการ วงเงิน 3,426.35 ล้านบาท  

 3. การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข้ง 2555  
   1) อนุมัติการจดัสรรเงินสํารองจ่ายโครงการถนนไร้ฝุ่นของกรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม 

วงเงิน 3,947,071 บาท โครงการฝายหัวงานและอาคารประกอบ โครงการฝายชั่วคราวก้ันแม่น้ําปิง (หัวงานที่ 1) จงัหวัด
นครสวรรค์ ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 1,820,526 บาท และโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยปอ ตําบล
นาบอน อําเภอคําม่วง จังหวัดกาฬสินธ์ุ ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วงเงิน 995,263.48 บาท 

   2) อนมุัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอยีดของโครงการภายใตแ้ผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555  โดยให้
หน่วยงานจะต้องส่งข้อมูลใหส้ํานักงบประมาณพิจารณาเพื่อขอจัดสรรเงิน ซึ่งรวมถึงแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงิน
ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทําการ  

   3) รบัทราบการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินของกรมโยธาธิการและผังเมือง 
กระทรวงมหาดไทย  

   4) รบัทราบการขอรับการจัดสรรเงินเพิม่เติมภายใต้วงเงินที่คณะรฐัมนตรอีนุมัติ โครงการปรับปรุง
โรงเรียนให้เป็นมาตรฐาน รายการพัฒนาห้องสมุด (E-library) โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ของกรุงเทพมหานคร 
กระทรวงมหาดไทย  วงเงิน 5,724,500 บาท  

 4. รับทราบความเห็นเบื้องต้นของกระทรวงการคลังในประเด็นการดําเนินการและเบิกจ่ายเงินโครงการภายใต้
แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 หลังวันที่ 30 กันยายน 2555 ที่จะนําไปหารือกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
 
15.  เรื่อง ขอความเหน็ชอบหลักการในการจัดต้ังบริษทัลูกเพื่อบริหารจัดการพื้นที่ตลาดนัดจตจุักรของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบการดําเนินงานตลาดนัดจตุจักรของกรุงเทพมหานครที่ผ่านมาและ การรถไฟแหง่
ประเทศไทยจะเข้าจัดการพื้นที่ตลาดนัดจตุจักรภายหลังสิ้นสุดสญัญาเช่าพ้ืนที่ต้ังแต่วันที่ 2 มกราคม 2555 เป็นต้นไป ตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ และให้กระทรวงคมนาคมพิจารณานําเสนอรายละเอียดการจัดต้ังบริษัทลูกเพื่อบริหารจัดการพื้นที่
ตลาดนัดจตุจักรให้คณะกรรมการกํากับนโยบายรัฐวิสาหกิจ (กนร.) พิจารณาต่อไป 
 
16. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการเพือ่ให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบจากสถานการณอ์ุทกภัย 
(กฟย.) ครั้งที ่3/2554  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) ประธานกรรมการเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (ประธาน กฟย.) เสนอผลการประชุมคณะกรรมการเพื่อให้
ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 ซึ่ง
ได้พิจารณาแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความ
เป็นอยู่ของประชาชน  ซึ่งคณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้าน
เศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน (กศอ.) ได้มีมติเหน็ชอบในหลักการแล้ว ดังนี้  
   1. เห็นชอบโครงการจัดจ้างแรงงานเกษตรกรในหมู่บ้านหรอืชุมชนที่ประสบภัยเพื่อฟื้นฟูบูรณะซ่อมสร้างชุมชน 
(Work for Food) ของกระทรวงมหาดไทย (มท.) กรอบวงเงิน 283.5 ล้านบาท  
   2. เห็นชอบในหลักการของกรอบวงเงินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรปี 2554 กรณพิีเศษ 
เพิ่มเติมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) วงเงิน 18,895.91 ล้านบาท  
   3. รับทราบผลการหารือตามมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือโรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รบัผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย  และมอบหมายให้กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ประสานสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยและสภา
วิศวกรจัดเตรียมวิศวกรไฟฟ้า ในการจัดเตรียมวิศวกรไฟฟ้า เพื่อตรวจสอบด้านความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าในโรงงานที่
ประสบอุทกภัย และมอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) ประสานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่ง
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ประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อกําหนดแนวทางการสนับสนุนด้านการเงินสําหรับ
ผู้ประกอบการต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ภายใต้กรอบพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542  
  ทั้งนี้  ใหร้องนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) ประสานหารือในรายละเอียดกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์และสาํนักงบประมาณเกี่ยวกับกรอบวงเงินการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรปี 2554  กรณีพิเศษ โดยให้
คํานึงถึงความจําเป็นเร่งด่วนและความเสียหายที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวัดเป็นหลัก และให้สามารถถัวจา่ยระหว่างรายการได้ หาก
โครงการใดที่มคีวามจําเป็นเร่งด่วนเป็นลําดับรองลงมาให้เบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2555 ต่อไป 
 
17. เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการยทุธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจดัการทรัพยากรน้ํา (กยน.) ครั้งที่ 1/2554 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบและเหน็ชอบตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการวางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา (กยน.) ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการและเลขานกุาร เสนอ 
ดังนี้  
  1. เห็นชอบแนวทางการกําหนดกรอบอัตรากําลังเจ้าหน้าที่สําหรับปฏิบัติงานในสํานักงานคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์เพื่อการวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (ส.กยน.) จํานวน 31 คน  ประกอบด้วย รองเลขาธิการหรือผู้ช่วย
เลขาธิการ 1 คน ข้าราชการ 10 คน  พนักงานราชการและลูกจ้าง 20 คน  โดยการยืมตัวบุคคลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
จัดจ้างเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมกรอบอัตรากําลังของ ส.กยน. ในเบื้องต้นจํานวน 31 คน   
  2. เห็นชอบการจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  2555 จากงบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน  จาํนวน 153.76 ล้านบาท  เพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการของ ส.กยน.  
  ทั้งนี้ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการดําเนินการให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.)  ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณ และให้ สศช. รับความเห็นของสํานักงาน ก.พ. ไปพิจารณา
ดําเนินการต่อไปด้วย 
 
18. เรื่อง  ขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงนิสาํรองจ่ายเพื่อกรณฉุีกเฉินหรือ
จําเปน็ ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใชง้บประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน จํานวน 
153,760,000 บาท ให้กับสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ  โดยให้สํานกังบประมาณ
สนับสนุนค่าใชจ้่ายเบื้องต้นในการดําเนินงานของสํานักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากร
น้ํา (ส.กยน.) ไปก่อน จํานวน 60,000,000 บาท  

 
19. เรื่อง    มติคณะกรรมการนโยบายพลงังานแห่งชาตคิรั้งที่ 6/2554 (ครั้งที่ 139) 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบโครงการแผนการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ําลดของกระทรวงพลังงาน (พน.) 
และเห็นชอบตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 6/2554 (ครั้งที่ 139) เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 
ตามท่ี พน.  เสนอ  ดังนี้ 

  1. นโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Policy) 
 2. แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555 – 2564) (Alternative  

Energy Development Plan : AEDP 2012 – 2021)   
 3. แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) 
 4. การปรับปรงุมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี 
 5. การยกเลิกน้ํามันเบนซิน 91 

  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  พน. รายงานว่า คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 30 พฤศจกิายน 
2554 มีมติในเรื่องต่าง ๆ สรปุสาระสําคัญได้ ดังนี้ 
  1.  โครงการแผนการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ําลดของ พน. 
   1.1 รับทราบแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการดําเนินโครงการแผนการฟื้นฟเูยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
หลังน้ําลดตามท่ีพน.เสนอ 

  1.2  มอบหมายให้คณะกรรมการกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน 
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เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อดําเนินโครงการแผนการฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ําลดของ พน. โดยให้เป็นไป
ตามมาตรา 28 (1) และ (2) ในพระราชบัญญัติการส่งเสรมิการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2555 

 2. นโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย (Thailand Energy Policy)  
 2.1  เห็นชอบให้ยกเลิกแผนพฒันาพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) และแผนอนุรักษ์

พลังงาน 20 ปี ตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 และวนัที่ 27 เมษายน 2554 
ตามลําดับ 

 2.2  เห็นชอบนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทยตามแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ.2554-
2573)  และแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) 
  3. แผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ. 2555-2564) (Alternative 
Energy Development Plan: AEDP 2012 -2021) เห็นชอบแผนการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 
10 ปี (2555-2564) หรือ AEDP 2010-2021 ซึ่งมีการกําหนดเป้าหมายการใช้พลังงานทดแทนต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของ
ประเทศเป็นร้อยละ 25 
  4. แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554 – 2573) เห็นชอบแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554-2573) 
ที่ พน. ปรับปรงุตามนโยบายของรัฐบาลเมือ่วันที่ 23 สิงหาคม 2554 ซึ่งมีเป้าหมายลดระดับการใช้พลังงานต่อผลผลิตลงร้อยละ 
25 ภายใน 20 ปี เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2553 
  5.  การปรับปรุงมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี 
   5.1  เห็นชอบให้มีการปรับปรุงมาตรการค่าไฟฟ้าฟรี โดยปรับลดจํานวนหน่วยการใช้ไฟฟ้าของ
ครัวเรือนจากไม่เกิน 90 หน่วยต่อเดือน เป็นไม่เกิน 50  หน่วยต่อเดือนและกระจายภาระค่าใช้จ่ายไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท
กิจการขนาดกลาง กิจการขนาดใหญ่ กิจการเฉพาะอย่าง และองค์กรที่ไม่แสดงหากําไร 
   5.2  มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดย
พิจารณาถึงวันเริ่มต้นการใช้มาตรการค่าไฟฟ้าฟรีที่ปรับปรุงใหม่ใหม้ีความเหมาะสม 
  6.  การยกเลิกน้ํามันเบนซิน 91 
   6.1  เห็นชอบในหลักการให้ยกเลิกน้ํามันเบนซิน 91 ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 
   6.2  มอบหมายให้ พน. รับไปแก้ไขปัญหาการผลิตและการนําเข้าน้ํามันเบนซินพื้นฐาน (G-Base) และ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานพิจารณาต่อไป 
 
20. เรื่อง  รายงานความก้าวหน้าในการสํารวจความเสียหายและการให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรม รายงานความก้าวหน้าในการสํารวจความเสียหายและการ
ให้ความช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัยเพิ่มเติม ดังนี้  
  1.  การสํารวจความเสียหายของภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย 
  ผลการสํารวจความเสียหายของภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัยทั้งหมดในปี พ.ศ.2554  พบโรงงาน
อุตสาหกรรมได้รับความเสียหาย จํานวน 8,252 ราย จาก 42 จังหวัด ทั่วประเทศ จําแนกได้ ดังนี้ 
   -  ในนิคม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม 7 แห่ง โรงงานจํานวน 888 ราย มูลค่าความเสียหาย 
171,087 ล้านบาท 
   -  ภายนอกนิคมอุตสาหกรรม โรงงานจํานวน 7,364 ราย มูลค่าความเสียหาย 157,174 ล้านบาท 
  - สรุปความเสียหายรวม 328,261 ล้านบาท 
  จังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมได้รับความเสียหาย 5 ลําดับแรก ได้แก่  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
1,690  ราย ความเสียหาย  166,408  ล้านบาท จังหวัดปทุมธานี 1,684 ราย ความเสียหาย 143,008 ล้านบาท  จังหวัด
นนทบุรี 1,415 ราย ความเสียหาย 12,458 ล้านบาท กรุงเทพมหานคร 2,324 ราย ความเสียหาย 2,000 ล้านบาท 
จังหวัดอ่างทอง  87 ราย ความเสียหาย 1,041 ล้านบาท 
  2. การช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย 
   2.1  การลงทะเบียนผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัยเพื่อขอรับสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า 
   จากการท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดบริการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย เพื่อให้
เข้าถึงแหล่งสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่า  ซึ่งรัฐบาลสนับสนุนผ่านธนาคารออมสินและการค้ําประกัน   โดยบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม 
(บสย.) สําหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม วงเงิน  40,000 ล้านบาท และ 100,000 ล้านบาท ตามลําดับ โดยให้
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ผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมจะตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
บันทึกลงฐานข้อมูล    ส่งต่อให้ธนาคารพาณิชย์ 15 แห่ง ที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทย
พาณิชย์ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เป็นต้น 
   จากการเปิดรับลงทะเบียนต้ังแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2554 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2554 มีผู้ประกอบการ
ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือ 2,616 ราย มูลค่าเงินลงทุน 363,598 ล้านบาท  มูลค่าความเสียหาย 103,002 ล้านบาท 
ผู้ประกอบการที่มีความประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือสินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าสามารถลงทะเบียนผ่าน http://www.diw.go.th/flood54 
หรือติดต่อประสานงานที่กรมโรงงาน-อุตสาหกรรม หมายเลขโทรศัพท์ 0 2202 3838-9 หรือติดต่อสํานักงานอุตสาหกรรมจังหวัด        
ทุกแห่ง  ทั้งนี้ ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะขอรับความช่วยเหลือขอให้ลงทะเบียน ภายในวันที่ 31 มกราคม 2555 
   2.2  มาตรการส่งเสริมการลงทุนสําหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
   ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ได้รับการช่วยเหลือผ่านมาตรการส่งเสริมการ
ลงทุน ดังนี้ 
    -  การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์และวัตถุดิบที่นํามาทดแทนเครื่องจักรอุปกรณ์ และ
วัตถุดิบนําเข้าที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย จํานวน 60 โครงการ มูลค่า 9,194 ล้านบาท เพิ่มจากสัปดาห์ก่อน 18 โครงการ  
มูลค่า 2,539 ล้านบาท 
    -  เร่งอนุมัติวีซ่าและใบอนุญาตทํางานของเจ้าหน้าที่/ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศที่เข้ามาซ่อมแซม
เครื่องจักร 317 ราย เพิ่มจากสัปดาห์ก่อน 76 ราย 
   2.3  โครงการช่วยเหลือภาคอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย 
   กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินโครงการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ประสบอุทกภัย โดยแต่ละโครงการมี
ความก้าวหน้า ดังนี้ 
    2.3.1  โครงการคลินิกอุตสาหกรรม เพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม โดยจะ
ส่งทีมงานผู้เชี่ยวชาญเข้าสํารวจ วินิจฉัย วางแผนการฟื้นฟูการผลิตและกระบวนการทางธุรกิจ มีเป้าหมายช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ จํานวน 5,000 ราย ขณะนี้รอรับการจัดสรรงบประมาณ แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเป็นการ
เร่งด่วน กระทรวงอุตสาหกรรมได้ดําเนินโครงการไปก่อน  โดยใช้งบประจํา มีผู้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือแล้ว 2,476 ราย 
ช่วยเหลือในเบื้องต้น 575 ราย ผู้ประกอบการ 114 ราย สามารถประกอบธุรกิจได้ตามปกติ 
    2.3.2  โครงการศูนย์พักพิงสําหรับผู้ประกอบการ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ขอรับการจัดสรร
งบประมาณจัดต้ังศูนย์พักพิงอุตสาหกรรม แต่ยังอยู่ระหว่างการขออนุมัติงบประมาณ โครงการนี้   ได้จัดเตรียมพ้ืนที่รองรับไว้ที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้ประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 113 ราย จากโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม 42 ราย และวิสาหกิจชุมชน 71 ราย ซึ่งเป็นผู้ประกอบการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้งหมด 
    2.3.3  โครงการศูนย์สารพัดช่าง กระทรวงอุตสาหกรรม ได้ดําเนินการโครงการ  ศูนย์สารพัด
ช่าง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คําปรึกษาแนะนําในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านเงินทุน การซ่อมแซม
บ้านพักอาศัย ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และซ่อมแซมยานพาหนะต่างๆ โดยจะดําเนินการครั้งแรก ในวันที่ 26 - 28 ธันวาคม 2554   
ณ ศูนย์การค้าเดอะไพรเวซี่ ถนนไทยธานี เขตส่งเสริมอุตสาหกรรม บริษัท นวนคร จํากัด (มหาชน) 
  3.  การฟื้นฟูนิคม/เขตประกอบกอบการ/สวนอุตสาหกรรมที่ประสบอุทกภัย 
  ความก้าวหน้าของการฟื้นฟูนิคม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรม ทั้ง 7 แห่ง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และปทุมธานี โรงงานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการเร่งซ่อมแซมเครื่องจักรอุปกรณ์ โดยมีโรงงาน 135 แห่ง หรือร้อยละ 15.2 ของ
โรงงานทั้งหมด เริ่มประกอบการได้ 
  ในส่วนของการพัฒนาระบบป้องกันอุทกภัย นิคม/เขตประกอบการ/สวนอุตสาหกรรมที่ได้รับความเสียหายทุก
แห่ง ได้เริ่มดําเนินการศึกษาออกแบบเพื่อจัดสร้างคันกั้นน้ําถาวรที่มีความม่ันคงแข็งแรง รวมทั้งติดต่อประสานงานเพื่อขอรับ
สินเชื่อดอกเบี้ยตํ่าจากธนาคารออมสิน ตามมาตรการการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาลแล้ว ซึ่งคาดว่า นิคม/เขตประกอบการ/
สวนอุตสาหกรรมทุกแห่ง จะสร้างคันกั้นน้ําถาวรได้แล้วเสร็จก่อนฤดูน้ําหลากในปี พ.ศ.2555 
  4.  สรุปผลการให้ความช่วยเหลือด้านการระบายน้ําของ Japan International Co-Operation Agency 
(JICA) 
  รัฐบาลญี่ปุ่น โดย JICA ได้สนับสนุนรถสูบน้ําจํานวน 10 คัน เพื่อช่วยการระบายน้ําออกจากนิคม/เขต
ประกอบการ/สวนอุตสาหกรรมต่างๆ ต้ังแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2554 โดยได้เข้ามาช่วยระบายน้ําออกจากเขตประกอบการ
อุตสาหกรรมโรจนะ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี และสวนอุตสาหกรรมนวนคร นอกจากนี้ ยังช่วยระบายน้ําออกจากสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) มหาวิทยาลัยรังสิต และชุมชนในเขตอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ภารกิจแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 20 
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ธันวาคม 2554 ผลการดําเนินการประสบผลสําเร็จอย่างดีย่ิง สามารถช่วยให้การระบายน้ําในนิคมอุตสาหกรรมเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว พร้อมทั้งช่วยเหลือสถาบันการศึกษาและชุมชนที่ประสบปัญหาน้ําท่วมขังได้ในหลายพื้นที่ กระทรวงอุตสาหกรรมได้จัด
พิธีขอบคุณและส่งมอบรถสูบน้ําคืน เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554  
 

สังคม
21. เรื่อง การจัดต้ังทุนหมนุเวียนของหน่วยงานของรัฐ 

 คณะรัฐมนตรีรบัทราบและเหน็ชอบตามที่ กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่วนราชการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไปดังนี้ 
  1. รับทราบการสรุปผลการดําเนินงานของคณะกรรมการกลั่นกรองการจัดต้ังทุนหมุนเวียน (คณะกรรมการฯ) 
เกี่ยวกับผลการพิจารณาการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนจํานวน 6 ทุน ความคืบหน้าการดําเนินการของส่วนราชการเจ้าสังกัดของทุน
หมุนเวียนดังกล่าว และ เรื่อง “กรอบคู่มือการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนของทางราชการ”  
  2. เห็นชอบ ให้หน่วยงานของรัฐที่นําเสนอหลักการหรือรา่งกฎหมายที่มีการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนต่อ
คณะรัฐมนตรใีห้หน่วยงานของรัฐนั้นดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 โดยจัดส่งข้อมูลรายละเอียด
เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ ฯ ตาม “กรอบคู่มือการขอจัดต้ังทุนหมุนเวียนของทางราชการ” ให้กรมบัญชีกลาง
ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ ฯ เพือ่ให้คณะกรรมการ ฯ พิจารณานําเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ทั้งนี้ เพื่อ
เป็นการรักษาวินัยการเงินการคลังและดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 
 
22. เรื่อง การยกเว้นคา่ผา่นทางพเิศษบูรพาวิถี (ทางพเิศษสายบางนา – ชลบุรี) ทางยกระดับดา้นทิศใต้สนามบินสุวรรณ
ภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวถีิ และทางเชือ่มต่อทางพเิศษสายบางพลี – สุขสวสัดิ์กับทางพเิศษบูรพาวิถี เปน็ทางต้องเสยีคา่
ผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผา่นทางพเิศษ และอัตราค่าผา่นทางพเิศษ พ.ศ. 2554  
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบ เรื่อง การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา – ชลบุรี) ทาง
ยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสวุรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายบางพลี – สุขสวัสด์ิกับทางพิเศษ
บูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ 
พ.ศ. 2554 ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ   โดยยกเว้นให้ผู้ใช้รถบนทางพิเศษสายดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ
ตามอัตราที่ประกาศ ต้ังแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 3 มกราคม 2555 เวลา 24.00 นาฬิกา 
 

ต่างประเทศ
23.  เรื่อง  การเปลี่ยนสถานะสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชียเปน็องค์การระหว่างประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอดังนี้  
   1. เห็นชอบกฎบัตรสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และร่างกรอบการเจรจาความตกลงว่าด้วยสํานักงานใหญ่
ระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบนัเทคโนโลยีแห่งเอเชีย และให้ส่งกฎบัตรฯ และร่างกรอบการเจรจา ให้รฐัสภาพิจารณาให้ความ
เห็นชอบตามมาตรา 190 วรรคสอง และวรรคสามของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
   2. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการยอมรับหรือให้ความเหน็ชอบกฎบัตรฯ และให้ดําเนนิการ
ต่อไปได้ เมื่อกฎบัตรฯ ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา  และร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดําเนินงานของสถาบันเทคโนโลยี
แห่งเอเชีย พ.ศ. .... มีผลใช้บังคับแล้ว   
   3. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศดําเนินการเจรจากับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเพื่อจัดทําความตกลง
สํานักงานใหญ ่(Headquarters Agreement) ระหว่างรัฐบาลไทยกับสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียโดยมีสาระสําคัญไม่เกินกว่าที่
กําหนดไว้ในร่างกรอบการเจรจาความตกลงว่าด้วยสํานักงานใหญ่ระหว่างรัฐบาลไทยกบัสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย   
    
24. เรื่อง ขอความเหน็ชอบในการทํา Station’s operator contract สําหรับสถานีเฝ้าตรวจนวิไคลด์กัมมันตรังสี (สถานี 
RN65) ภายใต้สนธิสญัญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวธุนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการทํา Station’s operator contract กับ บริษทั Environment S.A. ซึ่งเป็นคู่สัญญา
ขององค์การสนธิสัญญาว่าด้วยการห้ามทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (Provisional Technical Secretariat for the 
Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization : CTBCO/PTS) และให้เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เป็นผู้ลงนามฝา่ยไทยใน Station’s operator contract ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี(วท.) เสนอ  
  สาระสาํคญัของเรื่อง  
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  วท. รายงานว่า  
  1. วท. โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นหน่วยประสานงานหลักระดับชาติของสนธิสัญญาว่าด้วยการห้าม
ทดลองอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ (CTBT) ซึ่งสนธิสัญญานี้มีจุดมุ่งหมายหลัก คือ ห้ามมิให้มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์และ
ระเบิดนิวเคลียร์อ่ืน ๆ ไม่ว่าในสิ่งแวดล้อมใด  เพื่อป้องกันมิให้มีการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ให้ก้าวหนา้ขึ้นไปอีก และ วท. โดย
สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติในฐานะ Station operator สําหรับสถานี RN65 และสถานี PS41 จําเป็นต้องมีการทําสัญญาที่
เกี่ยวข้องในการจัดต้ังสถานีทั้งสองกับ CTBTO/PTS และคู่สัญญาของ CTBTO/PTS ดังนี้   
     1.1 Station’s operator contract กับคู่สญัญาของ CTBTO/PTS คือ บริษัท Environment S.A. 
เพื่อช่วยเหลือคู่สัญญาของ CTBTO ในการก่อสร้างสถานี RN65 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน รวมทั้ง
การปฏิบัติงานภายในสถานี RN65 ก่อนขั้นตอนการรับรองสถานีของ CTBTO ด้วย   
     1.2 Testing and Evaluation and Post-Certification Activities Contract กับ CTBTO/PTS 
เพื่อการทดสอบ ประเมิน และปฏิบัติงานภายในสถานี RN65 และการปฏิบัติงานภายในสถานี PS41  
   2. วท. โดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติได้พิจารณาด้านเทคนิคแล้วเห็นว่า สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติสามารถ
ปฏิบัติงานในฐานะ Station operator ได้ในวงเงินค่าใช้จ่ายตามสัญญาที่บริษัท Environment S.A. ต้องสนับสนุน  
 
25.  เรื่อง  เอกสารสําคัญทีจ่ะมีการลงนามในระหวา่งการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 15 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เสนอดังนี้ 
  1.  เห็นชอบบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียว่าด้วย
การเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
  2.  เห็นชอบบันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนกับ
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน ญี่ปุ่น และสาธารณรัฐเกาหล ีว่าด้วยการเสริมสร้างความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
  3.  อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นผู้ลงนามในเอกสารสาํคัญตามข้อ 1 และ 2 ใน
การประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 15 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2555 ณ เมืองมานาโด สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  4.  หากมีการแก้ไขถ้อยคําทีม่ิใช่สาระสําคญัที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในเอกสารสําคัญตามข้อ 1 และ 2 มอบ
ให้ผู้ลงนามเปน็ผู้ใช้ดุลพินิจในเรื่องนั้นๆ แทนคณะรัฐมนตรีได้ 
  5.  มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหรือผู้ได้รับมอบหมายอื่นลงนามในเอกสารสําคัญดังกล่าวข้างต้น ใหถู้กต้องตาม
กฎหมายต่อไปด้วย 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กก. รายงานว่า 
   1.  สาธารณรฐัอินโดนีเซียจะเปน็เจา้ภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 15 และการ
ประชุมที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 8-12 มกราคม 2555 โดยในระหว่างการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการ กก. จะร่วมลงนาม
เอกสารสําคัญที่อยู่ในความรบัผิดชอบของ กก. จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจระหวา่งรัฐบาลของประเทศสมาชิก
อาเซียนกับรัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว และบันทกึความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว 
   2.  บันทึกความเข้าใจระหวา่งรัฐบาลของประเทศสมาชกิอาเซียนกับรฐับาลสาธารณรัฐอินเดียว่าด้วยการ
เสริมสรา้งความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว มีสาระสําคญั ดังนี้ 
    2.1  วัตถุประสงค์ของการจัดทําบันทึกความเข้าใจดังกล่าว คือ เพื่อร่วมกันอํานวยความสะดวกในการ
เดินทางและการท่องเที่ยว เพื่อกระชับการเป็นหุ้นส่วนด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
    2.2  สาขาความร่วมมือ อาทิ การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน การจัดทําแพคเกจท่องเที่ยวร่วมกัน ความร่วมมือด้านการศึกษาและการฝึกอบรม การส่งเสริม การมีส่วนร่วมในงาน
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การสื่อสารในภาวะวิกฤต การดําเนินกิจกรรม/โครงการด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน 
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติ รวมถึงภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสถิติและ
การร่วมมือกันจัดประชุมสัมมนาต่างๆ 
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    2.3  บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายกับประเทศผู้เข้าร่วม 
    2.4  ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากบันทึกความเข้าใจดังกล่าว คือ ก่อให้เกดิความร่วมมือและการ
เชื่อมโยงกันของตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศกับอินเดีย ทําให้ไทยจะได้รับประโยชน์จาก
การเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยว ตลอดจนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
   3.  บันทึกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวแห่งชาตขิองประเทศสมาชิกอาเซียนกับ
หน่วยงานด้านการท่องเที่ยวแหง่ชาติของสาธารณรัฐประชาชนจนี ญีปุ่่น และสาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการเสรมิสร้างความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยว มสีาระสําคัญ ดังนี้ 
    3.1  วัตถุประสงค์ของการจัดทําบันทึกความร่วมมือดังกล่าว คือ เพื่อร่วมกันอํานวยความสะดวกใน
การเดินทางและการท่องเที่ยว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และส่งเสริมความเชื่อมโยงและกระชับความ
ร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวแห่งชาติ สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
    3.2  สาขาความร่วมมือ อาทิ การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ย่ังยืน การจัดทําแพคเกจท่องเที่ยวร่วมกัน ความร่วมมือด้านการศึกษาและการฝึกอบรม การส่งเสริม การมีส่วนร่วมในงาน
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว การสื่อสารในภาวะวิกฤต การดําเนินกิจกรรม/โครงการด้านการท่องเที่ยวร่วมกัน 
ความร่วมมือระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสถิติและการร่วมมือกัน
จัดประชุมสัมมนาต่าง ๆ 
    3.3  บันทึกความเข้าใจฉบับนี้ไม่ก่อให้เกิดพันธกรณีตามกฎหมายกับประเทศผู้เข้าร่วม 
    3.4  ประโยชน์ที่ไทยจะได้รับจากบันทึกความร่วมมือดังกล่าว คือ ก่อให้เกิดความร่วมมือและการ
เชื่อมโยงกันของตลาดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งสิบประเทศกับประเทศคู่เจรจาที่สําคัญ คือ จีน ญี่ปุ่น 
และเกาหลีใต้ ทําให้ไทยจะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มจํานวนนักท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นตลาดที่สําคัญของไทย ตลอดจนการ
ร่วมกันพัฒนาการทอ่งเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 
26. เรื่อง การจัดกําลังพลเพือ่ไปปฏิบัติหนา้ที่ในภารกิจของคณะผูส้ังเกตการณ์ทางทหารของสหประชาชาติในสาธารณรัฐ
อินเดียและสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน (UNMOGIP)  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอให้  กห. โดยกองทัพไทยจัดส่งกําลังพลเพื่อไปปฏิบัติ
หน้าที่ในภารกิจของคณะผู้สังเกตการณ์ทางทหารของสหประชาชาติในสาธารณรัฐอินเดียและสาธารณรัฐอิสลามปากสีถาน 
(United Nations Military Observer Group in India and Pakistan : UNMOGIP) โดยให้ได้รับสทิธิในการนับเวลา
ราชการเปน็ทวีคูณของกาํลงัพลทีร่่วมปฏิบัติงานในภารกิจ UNMOGIP ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติบําเหน็จบํานาญ
ข้าราชการ พ.ศ. 2494 รวมถึงสิทธิในการพิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาฉุกเฉินตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการ
พิจารณาบําเหน็จพิเศษในเวลาฉุกเฉิน พ.ศ. 2529 ตลอดช่วงปฏิบัติภารกิจดังกล่าว  และให้การปฏิบัติหน้าที่ของกําลังพลถือเป็น
การปฏิบัติราชการพเิศษตามท่ีกห. กําหนด รวมทั้งให้ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของ กห. ที่เข้าไปยังพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อการส่ง
กําลังบํารุง การตรวจเยี่ยมหรือปฏิบัติงาน หรือหน้าที่อ่ืนใดตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย โดยให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้ง
ยืนยันกับสหประชาชาติต่อไป  
 
27. เรื่อง  ขออนุมัติเงนิอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ โครงการ Asia Pacific Observatory on Health Systems 
and Policies 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของโครงการ Asia Pacific Observatory on 
Health Systems and Policies เป็นระยะเวลา 3 ปี  ต้ังแต่ปีงบประมาณ 2555-2557  อัตราค่าสมาชิก ปีละ 100,000  
เหรียญสหรฐั (อัตราแลกเปลีย่น 1 เหรียญสหรัฐ  เท่ากับ 30.95 บาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 3,095,000 บาท  ตามท่ีกระทรวง
สาธารณสุขเสนอ  โดยค่าใช้จ่ายที่ต้องบริจาคในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาปรับแผนการ
ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สําหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 –          
พ.ศ. 2557  ให้กระทรวงสาธารณสุขเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามความจําเป็นและเหมาะสมต่อไป ตามความเห็น
ของสํานักงบประมาณ  
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  สธ. รายงานว่า   การเข้าไปมบีทบาทของประทศโดยการสนับสนุนงบประมาณให้กับโครงการ Asia Pacific 
Observatory on Health Systems and Policies จะเป็นการสร้างและขยายบทบาทของประเทศไทย ในการเป็นผู้นําด้าน
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สุขภาพในระดับภูมิภาค และเป็นการขยายเครือข่ายการทํางานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพ รวมทั้งเป็นการสร้าง
ภาพพจน์อันดีของประเทศไทยในประชาคมโลกและระดบัภูมิภาค 
  

การศึกษา
28. เรื่อง การปรับระบบบรหิารงานบคุคลข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการและผู้ดํารง
ตําแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ (ฉบับที่ .. พ.ศ. ....) ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ และเห็นชอบในหลักการให้สํานักงบประมาณสนับสนุนงบประมาณเพื่อรองรับ
การกําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินประจําตําแหน่งตามระบบบริหารงานบุคคลใหม่ให้
กระทรวงศึกษาธิการ เป็นจํานวนเงิน 940,000 บาท  
   สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา  
  1. กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาอาจได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่กําหนดในบัญชีท้าย
พระราชกฤษฎีกานี้ เว้นแต่ผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารตามที่กําหนดให้ได้รับตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงิน
ประจําตําแหน่ง พ.ศ. 2538 (ร่างมาตรา 3)  
   2. กําหนดให้ตําแหน่งศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ได้รับเงินประจําตําแหน่ง
วิชาการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. กําหนด (ร่างมาตรา 5)  
   3. กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทวิชาการชีพเฉพาะ (วช.) 
เฉพาะตําแหน่งที่กําหนด (ร่างมาตรา 6)  
   4. กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินประจําตําแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ชช.) 
เฉพาะบุคคลทีป่ฏิบัติงานโดยใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านตามที่กําหนด (ร่างมาตรา 7)  
   5. กําหนดให้ตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี ผู้อํานวยการสํานักงานวิทยาเขต ผู้อํานวยการกอง หรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่มีฐานะเทยีบเท่ากองตามที่ ก.พ.อ. กําหนด ได้รับเงินประจําตําแหน่งผู้บริหาร (ร่างมาตรา 8)  
  6. กําหนดให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาผู้ได้รบัแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งอาจารย์และผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  ซึ่งเดิมดํารงตําแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้าราชการพลเรือนสามัญ และได้รับสิทธิ
ประโยชน์ของตําแหน่งดังกล่าว ได้รับเงินประจําตําแหน่งตามที่กําหนด (ร่างมาตรา 10)  
 
29. เรื่อง  ขออนุมัติดําเนินการโครงการเครือข่ายเพื่อการศึกษาแหง่ชาติ (NEdNet) 
 คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เสนอ ดังนี้ 
 1. ให ้ศธ. ดําเนินการโครงการเครือข่ายเพื่อการศึกษาแห่งชาติ (NEdNet) ภายในกรอบวงเงิน 2,984,800,000 
บาท โดยให้ใชจ้่ายจากวงเงินเหลือจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งตามพระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552 แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมยั สาขาการศึกษา โครงการพัฒนาและขยายเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนการศึกษา 
(UniNet) เพื่อรองรับการศึกษาทั้งระบบ จํานวน 100,000,000 บาท และใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ที่เสนอตั้งไว้ และผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2556 โดยดําเนินการ แบ่งตามพื้นที่ 5 พ้ืนที/่โซน ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการดําเนินการไว้ ดังนี้ 
  พ้ืนที่/โซนที่ 1 ภาคเหนือ (N) ครอบคลุมโรงเรียนในจังหวัดภาคเหนือ จํานวน 1,316 แห่ง ในวงเงิน 
581,100,000 บาท 
  พ้ืนที่/โซนที่ 2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (NEN) ครอบคลุมโรงเรียนในจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน จํานวน 1,610 แห่ง ในวงเงิน 592,000,000 บาท 
  พ้ืนที่/โซนที่ 3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (NES) ครอบคลุมโรงเรียนในจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จํานวน 1,540 แห่ง ในวงเงิน 566,100,000 บาท 
  พ้ืนที่/โซนที่ 4 ภาคกลาง/ตะวันออก/ตะวันตก (C-E-W) ครอบคลุมโรงเรียนในจังหวัดภาคกลาง/
ตะวันออก/ตะวันตก จํานวน 1,912 แห่ง ในวงเงิน 703,400,000 บาท 
  พ้ืนที่/โซนที่ 5 ภาคใต้ (S) ครอบคลุมโรงเรียนในจังหวัดภาคใต้ จํานวน 1,228 แห่ง ในวงเงิน    
542,200,000 บาท 
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 2. ให้การใช้จ่ายจากวงเงินเหลือจ่ายของโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งตามพระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552 ได้ตามท่ีคณะกรรมการกลั่นกรองและ
บริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ได้พิจารณา และให้เสนอคณะรัฐมนตรีอนุมติัในหลักการไว้ต่อไป 
 

แต่งตั้ง
30.   เรื่อง แต่งตั้ง 
  1.  การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงการพฒันาสังคมและความ
ม่ันคงของมนษุย์และสาํนักงานตาํรวจแหง่ชาต ิ
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบตามที่สํานักเลขาธิการรัฐมนตรี (สลค.) เสนอรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และสํานกังานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) ดังนี้  
  1. พม. แจ้งว่า เนื่องจาก นางนภา เศรษฐกร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้
เปลี่ยนไปดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงแต่งต้ัง นางระรินทิพย์  ศิโรรัตน์ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปคร. ของ พม. 
  2. ตช. แจ้งว่า รองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง) ได้เห็นชอบให้พลตํารวจโท ดําริห์ โชตเศรษฐ ์           
ผู้บัญชาการประจําสํานักงานผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ ปคร. ของ ตช.  
 
  2.  แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติแทนตําแหน่งที่ว่าง  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอแต่งต้ัง นายพรชัย  รุจิประภา ดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการในคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ แทนประธานกรรมการเดิมที่พ้นจากตําแหน่งก่อนครบวาระ 
ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป   
 
  3.  การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
การจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ ประกอบด้วย 1. รองศาสตราจารย์ณรงค์ ใจหาญ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย                     
2. รองศาสตราจารย์สุรางค์รัตน์ วศินารมณ์ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านสังคมสงเคราะห์ 3. พลตํารวจตรี  ชาญ  วัฒนธรรม             
เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2554  เป็นต้นไป   
 
  4.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสีย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสีย จํานวน 7 คน ดังนี้  1. นายชเยนทร์  คํานวณ เป็น ประธานกรรมการ (เป็น
ผู้มีรายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 2. นายสมเจตน์  ชัยเฉลิมปรีชา เป็น 
กรรมการ  3. นายชัยวัธน์  จุลมนต์ เป็น กรรมการ 4. นายวีรวัฒน์  ยมจนิดา เป็น กรรมการ 5. นายอมรินทร์  ผจญยุทธ เป็น 
กรรมการ   6. นายวิบูลย์  เพิ่มอารยวงศ์ เป็น กรรมการ (เป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง บัญชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ) 7. นางสาวประกายดาว  เขมะจันตรี เป็น กรรมการ (เป็นผู้มีรายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง 
บัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป สําหรับบุคคลในลาํดับที่ 2 ให้มีผลต้ังแต่วันที่
คณะกรรมการอัยการอนุมัติเป็นต้นไป 
 
  5.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคณุวุฒใินคณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน
คณะกรรมการสถาบันการบินพลเรือน ตามนัยมาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันการบินพลเรือน พ.ศ. 
2535 จํานวน 3 ราย เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมลาออก โดยมีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอแต่งต้ัง 
ดังนี้ 1. พลอากาศเอก หม่อมหลวงสุทธิรัตน์ เกษมสันต์ ประธานกรรมการ 2. พลอากาศเอก พิธพร  กลิ่นเฟื่อง กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3. นายเชิดศักด์ิ  หิรญัสิรสิมบัติ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  ทัง้นี้ ต้ังแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป   
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  6.  แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการสงเคราะห์การทําสวนยาง  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังกรรมการอื่นในคณะกรรมการสงเคราะห์
การทําสวนยางชุดใหม่ ดังนี้ 1. นายมาโนช  วีระกุล เจ้าของสวนยาง 2. นายณกรณ์  ตรรกวิรพัท เจ้าของสวนยาง                 
3. นายชัยวัฒน์  วงศ์อารีย์สันติ เจ้าของสวนยาง 4. นายภูมิพัฒน์  เหมอืนจันทร์ เจ้าของสวนยาง 5. นายเสน่ห์  ทพิย์บุรี บุคคล
ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับการยาง 6. นายพิริยะ  เอกวานิช บุคคลซึ่งมสี่วนเกี่ยวข้องกับการยาง ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2554 
เป็นต้นไป   
 
  7.  แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาด  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การตลาด ดังนี้ 1. นายสําคัญ  ธรรมรตั ข้าราชการบํานาญ สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็น ประธานกรรมการ 2. นายสมิทธิ ดารากร ณ อยุธยา กรรมการบริหาร บริษัท อาดัม ดิสทริบิวช่ัน จํากัด เป็น     
รองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย 3. นายศักด์ิศิลป์  โชติสกุล นักวิชาการเกษตรชํานาญการพิเศษ สังกดักรม
ส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 4. นายประสิทธ์ิ  ทะรักษา ข้าราชการบํานาญ สังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  5. พลตํารวจตรี ปิยะ  สอนตระกลู รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค 1 6. นายปิยะชาติ  อํานวยเวช อาจารย์พิเศษ     
7. นายปฐม  แหยมเกตุ อดีตอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เป็นบุคคลในบัญชี
รายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) 8. นางสาวกรประณม  วงษม์งคล ผู้ช่วยผูอํ้านวยการธนาคารออมสิน (เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อ
กรรมการรัฐวิสาหกิจ) 9. นายธนาวุฒิ  ภักตรนิกร ประธานที่ปรึกษานายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย            
10. นายสมบูรณ์  ม่วงกล่ํา อัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 4 สํานักงานอัยการสูงสุด 11. นายสุพันธ์ุ  มงคลสุธี รอง
ประธานสภาอุตสาหกรรมแหง่ประเทศไทย (เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรฐัวิสาหกิจ) 12. นายขวัญชัย  วงศ์นิติกร อธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (เป็นบุคคลในบัญชีรายชือ่กรรมการรัฐวิสาหกิจ) 13. นางสาวศิริศักด์ิ  หาระบุตร ผู้อํานวยการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง (เป็นผูแ้ทนกระทรวงการคลัง) 14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพล  
สินธุนาวา อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล (เป็นบุคคลในบญัชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ) ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2554 เป็น
ต้นไป ยกเว้นนายสมบูรณ์  มว่งกล่ํา ให้มีผลต้ังแต่วันที่คณะกรรมการอัยการอนุมัติเป็นต้นไป แต่ไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ 
 
  8.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตาํแหนง่ประเภทบริหารระดบัสูง (ผูต้รวจราชการ
กระทรวง) (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม 
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้  
  1. นายชัชวาลย์  บุญเจรญิกจิ รองอธิบดีกรมทางหลวง ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
   2. นายพงษ์ไชย  เกษมทวีศักด์ิ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง   
   3. นายสัมพันธ์  พงศ์ไทย รองอธิบดีกรมการบินพลเรือน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง   
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  9.  การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตาํแหนง่ประเภทบริหารระดบัสูง ตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตร ี(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลดัสํานักนายกรัฐมนตรี  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
จํานวน 2 ราย ดังนี้  
  1. นางวนิดา  สักการโกศล ผูอํ้านวยการสํานัก (ผู้อํานวยการระดับสูง) สาํนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี (ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
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   2. นางอรวรรณ  ขมุทรัพย์ ผู้อํานวยการสํานัก (ผู้อํานวยการระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สาํนักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการสํานัก 
นายกรัฐมนตร ี(ผู้ตรวจราชการกระทรวง) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  10.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามญั (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 11 ราย ในจํานวนนี้เป็นการแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา
ต่างประเทศ จํานวน 7 ราย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแลว้ ดังนี้  
   1. นายชัยยงค์  สัจจิพานนท ์เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหล ีดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา   
   2. นายกิตติพงษ์ ณ ระนอง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สหรฐัอเมริกา ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี  
   3. นางบุษยา  มาทแล็ง อธิบดีกรมยุโรป ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงดาการ์ 
สาธารณรัฐเซเนกัล   
   4. นางสาวพรประไพ  กาญจนรินทร์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมยุโรป  
   5. นายณรงค์  ศศิธร กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ ่ณ นครชิคาโก สหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมเอเชีย
ใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา  
  6. เรืออากาศโท อรรถยุทธ์  ศรีสมุทร กงสลุใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครแวนคูเวอร์ แคนาดา ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมอาเซียน  
   7. นายพิรุณ  ลายสมิต กงสลุใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน ดํารงตําแหน่ง 
ผู้อํานวยการสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  
   8. นายพลเดช  วรฉัตร อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา   
   9. นายสุรศักด์ิ  เจือสุคนธ์ทิพย์ รองอธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ คูเวต รัฐคูเวต  
  10. นายพรชัย  ด่านวิวัฒน์ รองอธิบดีกรมอาเซียน ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ 
กรุงมัสกัต รัฐสลุต่านโอมาน   
   11. นายมาวิน  ตันอรรถนาวิน อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ 
ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน  
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  11.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายประเสริฐ  พัฒนผลไพบลูย์ และ 
นางสาวพจมาน นิลนาค ใหดํ้ารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
 
  12.  การแต่งตั้งกรรมการอืน่ในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณก์ารเกษตร  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายวีระชัย  นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสํานักงานการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ผูแ้ทน ส.ป.ก. เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) แทนนายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ กรรมการเดิมที่พ้นจากตําแหน่ง ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2554             
เป็นต้นไป  
 
  13.  การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการบรรษัทตลาดรองสนิเชื่อทีอ่ยู่อาศัย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบรรษัท
ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย แทนกรรมการที่ขอลาออก ดังนี้  1. นายกายสิทธ์ิ  พิศวงปราการ แทน นายวิชาญ  ธรรมสุจริต       
2. นายวินัย  วิทวัสการเวช แทน นายอนันต์  สิรแิสงทักษณิ 3. นายวิวิศน์  เตชะไพบูลย์ แทน นางชาลอต โทณวณกิ             
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4. นายสมเกียรติ  สินสุนทร แทน นายรฐันต์ิิ  พัฒนกุล โดยให้เริ่มวาระการดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2554               
เป็นต้นไป ส่วนนายกายสิทธ์ิ  พิศวงปราการ ให้เริม่วาระการดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการ  
 
  14.  การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตาํแหน่งประเภทบรหิาร ระดบัสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง (ย้าย) ข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
จํานวน 4 ราย และแต่งต้ัง (เลื่อน) ข้าราชการตําแหน่งประเภทบริหารระดับต้น ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
จํานวน 16 ราย ดังนี้  
   1. นายกําธร  ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดแมฮ่่องสอน ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดอํานาจเจริญ  
   2. นายสุทธิพงษ์  จลุเจริญ ผูว่้าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครนายก ใหดํ้ารงตําแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานกังานปลัดกระทรวง  
  3. นายศิริพงษ์  ห่านตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดปราจีนบุรี  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจ
ราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานกังานปลัดกระทรวง 
   4. นายสามารถ  ลอยฟ้า ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดตาก  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง (ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลดักระทรวง  
   5. นายชัยวัฒน์  ลมิป์วรรณธะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดกาญจนบุรี ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดกาญจนบุรี  
  6. นายชนะ  นพสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดสมุทรปราการ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดชัยภูมิ  
  7. นายธานินทร์  สุภาแสน รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเชียงราย  
  8. นายนิมิต  จันทน์วิมล รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดนครปฐม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครปฐม  
  9. นายอนุกูล  ตังคณานุกูลชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดขอนแก่น ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนครพนม  
  10. นายอภินันท์  ซื่อธานุวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดยะลา  ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดนราธิวาส  
  11. นายคณิต  เอี่ยมระหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดบุรีรัมย์  
  12. นายจิรายทุธ  วัจนะรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดเพชรบูรณ์  
  13. นายเกษม วัฒนธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดน่าน ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดแพร่  
  14. นายวีระวัฒน์  ช่ืนวาริน รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดมหาสารคาม  
  15. นายประวัติ  ถีถะแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดยโสธร ใหดํ้ารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดยโสธร  
   16. นายเดชรัฐ  สิมศิร ิรองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดนราธิวาส ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดยะลา  
  17. นายบุญเชดิ  คิดเห็น รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมทีดิ่น ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด (นัก
ปกครองสูง) จงัหวัดลําปาง  
  18. นายประทปี  กีรติเรขา รองอธิบดี (นักบริหารต้น) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดศรีสะเกษ  
  19. นายพิศาล  ทองเลิศ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดสงขลา ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดสตูล  
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  20. นางนฤมล  ปาลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นักปกครองต้น) จังหวัดเชียงใหม่ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัด (นักปกครองสูง) จังหวัดแมฮ่่องสอน  
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  15.  ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวขอ้งกับกรอบอัตรากําลงัข้าราชการพลเรือนสามัญใน
ภาพรวม รวมทั้งค่าใช้จ่ายดา้นบคุลากรภาครัฐ เพื่อยา้ยข้าราชการไปแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งทีป่รึกษานายกรัฐมนตรีฝา่ย
ข้าราชการประจํา ด้านสังคม กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผน  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับกรอบอัตรากําลังข้าราชการพลเรือน
สามัญในภาพรวม รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ เพื่อย้าย นางวิสุนี  บุนนาค ผู้อํานวยการสํานักโฆษก (อํานวยการ
ระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา ด้านสังคม (อํานวยการ
ระดับสูง) กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผน สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตามท่ีสาํนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรเีสนอ   
 
  16.  แจ้งคําสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ต่อ 1 นักเรียน 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่  296  /2554  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารนโยบาย 
1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ต่อ 1 นักเรียน   

 เพื่อให้การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา  เรื่อง การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่
โรงเรียน โดยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนําร่องสําหรับระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555 ควบคู่กับการเร่ง
พัฒนาเนื้อหาที่เหมาะสมตามหลักสูตรบรรจุลงในคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ได้มีการนําไปปฏิบัติและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม     

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
นายกรัฐมนตรีจึงแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ต่อ 1 นักเรียน  โดยมีองค์ประกอบและอํานาจ
หน้าที่  ดังนี้  องค์ประกอบ  ที่ปรึกษา  ประกอบด้วย นายโอฬาร  ไชยประวัติ ที่ปรึกษา /กรรมการ  คณะกรรมการ  มีดังนี้   
รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ) เป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เป็น           
รองประธานกรรมการ   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นรองประธานกรรมการ 
กรรมการ ประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณอธิบดี
กรมบัญชีกลาง นายอรพงศ์  เทียนเงิน  นางอาภัททรา  ศฤงคารินกุล นางสาวอรุณภรณ์  ลิ่มสกุล ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นกรรมการและเลขานุการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  นาวาอากาศเอก สุรพล นะวะมวัฒน์  
 อํานาจหน้าที่ 
 1.  กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ สําหรับนโยบายคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตเพื่อใช้ในโรงเรียนที่รวมถึง
การพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบอิเล็กทรอนกิส์และการให้บริการเครือข่ายไร้สายสนับสนนุ การใช้งานคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตใน
โรงเรียนตามนโยบายของรัฐบาล  
 2.  ดําเนินการบูรณาการงบประมาณและประสานการดําเนินงานร่วมกับส่วนราชการและ/หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถดําเนินงานตามนโยบายที่รัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อนํานโยบาย
คอมพิวเตอร์แท็บเล็ตในโรงเรียน ซึ่งเป็นโครงการนําร่องไปสู่การปฏิบัติในระดับชาติ 
 3.  วางกรอบนโยบายเพื่อให้เกิดความร่วมมอืระหว่างส่วนราชการและหนว่ยงานที่เกีย่วขอ้งนําไปสู่จุดมุ่งหมายที่
ได้กําหนดไว้ รวมทั้งกํากับและติดตามผลการดําเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
  4.  ให้คณะกรรมการฯ มีอํานาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือเอกสารหลักฐานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ได้  

5.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
  คณะอนุกรรมการ ให้มีคณะอนุกรรมการด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

 1) คณะอนุกรรมการด้านวชิาการ   
   (1) นายโอฬาร  ไชยประวัติ   ประธานอนุกรรมการ 
   (2) นายชินภัทร  ภูมิรัตน์   อนุกรรมการ 
   (3) นายวิรัตน์   พ่ึงสาระ   อนุกรรมการ 
   (4) นางสาวอรุณภรณ์  ลิ่มสกุล  อนุกรรมการ 
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  2) คณะอนุกรรมการด้านการสรรหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 
   (1) นายสุเมธ  แย้มนุ่น   ประธานอนุกรรมการ 
   (2) นาวาอากาศเอก สุรพล นะวะมวัฒน์ อนุกรรมการ 
   (3) ผู้แทนศูนย์อิเลก็ทรอนิกส์และ  อนุกรรมการ 

คอมพิวเตอร์แห่งชาติ 
3) คณะอนุกรรมการประสานงานโครงข่าย เทคโนโลยี และการสื่อสารสารสนเทศ 

   (1) นายสุเมธ  แย้มนุ่น   ประธานอนุกรรมการ 
   (2) นายศักด์ิ  เสกขุนทด   อนุกรรมการ 
   (3) นางอาภัททรา  ศฤงคารินกุล  อนุกรรมการ 
  4) คณะอนุกรรมการด้านความเหมาะสมและความปลอดภัยในการเขา้ถึงข้อมูล   
   (1) นางสาวศศิธารา  พิชัยชาญณรงค์  ประธานอนุกรรมการ 
   (2) พลตํารวจตรี ประวุฒิ  ถาวรศิริ  อนุกรรมการ 
   (3) พันตํารวจเอก ญาณพล  ย่ังยืน     อนุกรรมการ 
  สําหรับองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ เพิ่มเติม รวมทั้ง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการของ
คณะอนุกรรมการฯ แต่ละคณะ ให้ประธานคณะอนุกรรมการทุกคณะ เร่งดําเนินการเสนอ ต่อประธานคณะกรรมการฯ เพื่อมี
คําสั่งแต่งต้ังโดยเร็วต่อไป  

 นอกจากนี้  ให้สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ทําหน้าที่สนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของคณะกรรมการฯ  สําหรับการเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้เป็นไปตาม  พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการอื่น ๆ ที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายตามระเบียบทาง
ราชการ   โดยให้เบิกจ่ายจากกระทรวงศึกษาธิการ 
  ทั้งนี้  ต้ังแต่ วันที่ 19 ธันวาคม 2554 เป็นต้นไป 
 
  17.  องค์ประกอบคณะกรรมการฝ่ายไทยในคณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน            
(ฟุลไบรท์) ประจําปี 2555 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ให้คงองค์ประกอบของคณะกรรมการฝ่ายไทยใน
คณะกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ประจําปี 2555 ตามองค์ประกอบเดิมในปี 2554 ที่ได้รับอนุมัติ
จากคณะรัฐมนตรีแล้ว  (มติคณะรัฐมนตร ี11 มกราคม 2554) ซึ่งจะมีวาระตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555 ดังนี้  
นายมนัสพาสน์ ชูโต อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน  เป็นประธานกรรมการ  กรรมการประกอบด้วย อธิบดีกรมอเมริกา
และแปซิฟิกใต้ หรือผู้แทน ผูอํ้านวยการสํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศหรือผูแ้ทน ผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ผู้แทนตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และนายกสมาคมฟุลไบรท์ไทย   
 

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


