
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                  วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554          
                                                                                                                                         
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล           
นายยงยุทธ   วิชัยดิษฐ  รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด           
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลง           
ข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย 
  1.   เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตจัดต้ังสนามบัน พ.ศ. .... 
  2. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นไม่ดําเนินคดีตามมาตรา 76 และ 81 แห่ง
    พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
  3.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการใช้ เก็บส่ง 
    และบรรจุก๊าซประจําโรงงาน ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) 
  5.  เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาใน 
    ราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. .... 
  เศรษฐกิจ 
 6.  เรื่อง  การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
   ศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที ่20) (การนําภาคผนวก ก. เดิมกลับมาบังคับใช้) 
 7.  เรื่อง  การกําหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมทีร่าชพัสดุท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 จังหวัด 
   เชียงราย 
 8.    เรื่อง  แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 
 9.  เรื่อง  ร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555 –2559)
 10.  เรื่อง  ความคืบหน้าการดําเนินการโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกสไ์ทย 
  สังคม 
  11.  เรื่อง  การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์โดยคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 
  12. เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการจัดต้ังกองพลทหารราบที่ 15 
 13.   เรื่อง  แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแห่งชาติ  
      (พ.ศ. 2555 – 2559) 
  14.  เรื่อง   มาตรการภาษีศุลกากรเพื่อบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและฟื้นฟูอุตสาหกรรม 
  15.  เรื่อง   การดําเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ําท่วมและช่วยเหลอืผู้ประสบอุทกภัย 
 16.  เรื่อง   โครงการรากฟันเทียมเฉลมิพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราช
   พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
 17.   เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
      เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
  ต่างประเทศ 
 18.  เรื่อง   การประชุมสุดยอดผู้นํา 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง ครั้งที่ 4  
  19.  เรื่อง  องค์กรร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบในร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 สัญญาซื้อขาย
    ก๊าซธรรมชาติแปลง B-17 & C-19 และ B-17-01 ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย 
 20.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรี 
   อาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที ่11  
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  21.  เรื่อง   พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเข้าดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการ
   แห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 21 
   ในนามผู้แทนราชอาณาจักรไทย  

  22.  เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยจากสหรัฐอเมริกา 
 23.  เรื่อง  การเพิ่มทุนในสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 
 24.   เรื่อง  ผลการประชุมเรื่องความร่วมมือว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายในแม่น้ําโขง 
 การศึกษา 
 25.  เรื่อง  ปรับค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  26. เรื่อง  การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสนับสนุนการจัดต้ังห้องเรียนวิทยาศาสตร์
    ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (ครั้งที ่9) 
  แต่งตั้ง 
 27. เรื่อง แต่งต้ัง 
  1.  การแต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
 2.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรฐัมนตรี) 
 3.   แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ) 
 4.   แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการและกลไกการปฏิบัติงานฟื้นฟู  เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
  สถานการณ์อุทกภัย เพิ่มเติม 
 5.   มอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือ
  ประชาชนโดยเร่งด่วน รวม 58 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
 6.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
  สิ่งแวดล้อม)  
 7.  การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 8.  การแต่งต้ังกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)  
 9.  การแต่งต้ังกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง (เพิม่เติม)  
 10.  การแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง  
 11.  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการขอ้มูลข่าวสารของราชการ (กขร.)  
    แทนตําแหน่งที่ว่าง  
 12.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนา 
       พ้ืนที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน  
 13.  การแต่งต้ังผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
 14.  แต่งต้ังกรรมการผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในคณะกรรมการบริหารกิจการของ 
    องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
 15.  การแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค  
 16.  แจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการองค์การอิสระฯ จํานวน 3 ราย  
  17.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

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

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย
1.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตจัดต้ังสนามบัน พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตจัดต้ังสนามบิน พ.ศ. .... 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตจัดต้ังสนามบัน พ.ศ. 2550 (รา่งข้อ 1)  
  2. กําหนดคํานิยาม “สนามบินสาธารณะ”  “สนามบินส่วนบุคคล” (ร่างข้อ 2)   
  3. หมวด 1 สนามบินสาธารณะ  
   3.1 กําหนดคณุสมบัติและลกัษณะผู้ขออนญุาตจัดต้ังสนามบินสาธารณะ ได้แก่ เป็นบรษิัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํากัดซึ่งจะจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและมีสํานักงานใหญ่ของบริษัทต้ังอยู่ในราชอาณาจักร มีกรรมสิทธ์ิ  สิทธิ
ครอบครอง หรือสิทธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทีข่ออนุญาต ฯลฯ เป็นต้น (ร่างข้อ 3)  
   3.2 กําหนดใหก้ารจัดต้ังสนามบินสาธารณะให้ย่ืนคําขอตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐาน ได้แก่  สําเนาหนังสือรับรองหรือหลักฐานการเป็นนิติบุคคล  สําเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่นายทะเบียนรับรอง 
ฯลฯ เป็นต้น 
   3.3 กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคําขอจัดต้ังสนามบินสาธารณะและเงื่อนไขให้ผู้ได้รบัใบอนุญาต
ต้องปฏิบัติ (ร่างข้อ 5 – ร่างข้อ 6)  
   3.4 กําหนดใหใ้บอนุญาตจัดต้ังสนามบินสาธารณะ ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด          
(ร่างข้อ 7 – รา่งข้อ 8)  
  4. หมวด 2 สนามบินส่วนบุคคล 
   4.1 กําหนดคณุสมบัติและลกัษณะผู้ขออนญุาตจัดต้ังสนามบินส่วนบุคคล ได้แก่ ไม่เป็นบุคคล
ล้มละลาย  ไมเ่คยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุกเว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่กระทําโดยประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ  ฯลฯ เป็นต้น  (ร่างข้อ 9)  
   4.2 กําหนดใหก้ารจัดต้ังสนามบินส่วนบุคคลให้ย่ืนคําขอตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด พร้อมด้วย
เอกสารหลักฐาน ได้แก่  กรณีผู้ขออนุญาตเป็นบุคคลธรรมให้แนบสํานาบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารประจําตัวอย่างอื่นที่
ทางราชการออกให้ใช้แทนบตัรประชาชน เอกสารหลักฐานแสดงกรรมสทิธ์ิ   สิทธิครอบครอง หรือสทิธิใช้ประโยชน์ในพื้นที่ที่ขอ
อนุญาตจัดต้ังสนามบินส่วนบุคคล ฯลฯ เปน็ต้น (ร่างข้อ 10)  
   4.3 กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคําขอจัดต้ังสนามบินส่วนบุคคลและเงื่อนไขให้ผู้ได้รับใบอนุญาต
ต้องปฏิบัติ   (ร่างข้อ 11 – รา่งข้อ 12)  
   4.4 กําหนดใหใ้บอนุญาตจัดต้ังสนามบินส่วนบุคคล ให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีประกาศกําหนด และ
ให้มีอายุไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่ออกใบอนุญาต (ร่างข้อ 13 – ร่างข้อ 15)  
 
2. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเวน้ไม่ดําเนินคดตีามมาตรา 76 และ 81 แห่งพระราชบัญญัติ        
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ใช้อํานาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ      
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 76 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้โดย มอบหมายให้สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติยกร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพิจารณาลงนามในประกาศฯ 
  ข้อเท็จจรงิ 
  มท. เสนอว่า 
  1. เนื่องจากเกิดวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง ต้ังแต่เดือนกันยายน 
2554 จนถึงปัจจุบัน ก่อให้เกดิความเสียหายต่อเส้นทางการคมนาคมและสถานที่ทําการตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งยังไม่มแีนวโน้มที่จะ
คลี่คลายจากกรณีเหตุสุดวิสัยดังกล่าวส่งผลกระทบต่อประชาชน นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ นักลงทุนชาวต่างชาติในนิคม
อุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการเดนิทางมาติดต่อขออนุญาตหรือการดําเนินการอื่นใดตามพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ณ 
ที่ทําการตรวจคนเข้าเมือง เช่น กรณีคนต่างด้าว ไม่สามารถยื่นคําร้องขออยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่งคราวเป็นเหตุให้คน
ต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุดลงจํานวน 4,550 คน กรณีคนต่างด้าวไม่สามารถแจง้ที่พักอาศัยเมื่ออยู่ใน
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ราชอาณาจักรเกิน 90 วัน จํานวน 2,013 คน เป็นต้น ซึ่งตามมาตรา 76 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 
2522 บัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้ 
  2. เพื่อเป็นการเยียวยาคนต่างด้าวซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าวในเบ้ืองต้นจึงมีความ
จําเป็นต้องอาศัยอํานาจตามมาตรา 17 แหง่พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 76 และ
มาตรา 81 แหง่พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้แก่คนต่างด้าวซึ่งเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว
และได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในห้วงเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2554 
  สาระสาํคญัของร่างประกาศฯ 
  ยกเว้นการปฏิบัติตามมาตรา 76 และมาตรา 81 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้แก่คนต่างด้าว
ที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ
และภาคกลาง ต้ังแต่ 1 กันยายน – 30 พฤศจกิายน 2554 
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างกฎหมาย ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรงงาน          
พ.ศ.2535 ตามแผนพัฒนากฎหมายของ อก.ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ และ    
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  ปรับปรุงแก้ไขหลักเกณฑ์การนําสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน และยกเว้นการขอ
อนุญาตสําหรับสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายบางประเภทหรือบางชนิดออกนอกบริเวณโรงงาน              
(ร่างข้อ 1 และร่างข้อ 2) 
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดให้มีคนงานซึ่งมคีวามรูเ้ฉพาะเพื่อปฏบิัติหน้าที่เก่ียวกับการใช้ เก็บส่ง และบรรจุก๊าซประจาํ
โรงงาน ฉบบัที่.. (พ.ศ. ....) 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดให้มีคนงานซึ่งมีความรู้เฉพาะเพื่อปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การใช้ เก็บ ส่ง และบรรจุก๊าซประจําโรงงาน ฉบับที่.. (พ.ศ. ....) ตามแผนพัฒนากฎหมายของ อก.ประจําปีงบประมาณ           
พ.ศ.2554 ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้ผูป้ระกอบกิจการโรงงานผลิตก๊าซซึ่งมิใช่ก๊าซธรรมชาติส่ง หรือจําหน่ายก๊าซ และโรงงานบรรจุ
ก๊าซในภาชนะ เฉพาะก๊าซอาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย คลอรนี หรือ        
ก๊าซอันตรายอื่น ๆ ที่รัฐมนตรีกําหนด ต้องจัดให้มีคนงานซึ่งได้รับหนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับรอง และขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ คนงานส่งก๊าซ หรอืคนงานบรรจุก๊าซ แล้วแต่กรณี             
(ร่างข้อ 1) 
  2. กําหนดให้ผูป้ระกอบกิจการโรงงานทุกประเภทที่มีการใช้หรือเก็บก๊าซเฉพาะก๊าซอาร์กอน ฮีเลียม ไฮโดรเจน 
ไนโตรเจน ออกซิเจน คาร์บอนไดออกไซด์ แอมโมเนีย คลอรีน อะเซทิลีน หรือก๊าซอันตรายอื่น ๆ ที่รฐัมนตรีกําหนด ที่มีการ
ติดต้ังถังเก็บและจ่ายก๊าซ (Storage tank) หรือมีปริมาณการใช้หรือเก็บก๊าซในภาชนะบรรจุก๊าซ (cylinder) จํานวนรวมต้ังแต่
ย่ีสิบภาชนะบรรจุขึ้นไป หรือมีการใช้หรือเกบ็ก๊าซจากภาชนะบรรจุชนิดติดต้ังบนรถ (tube trailer) ต้องจัดให้มีคนงานซึ่งได้รับ
หนังสือรับรองการผ่านการฝึกอบรมจากหน่วยงานที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับรอง และขึ้นทะเบียนเป็นคนงานควบคุมก๊าซ 
ยกเว้นก๊าซแอมโมเนีย สําหรบัระบบทําความเย็นในโรงงาน (ร่างข้อ 2) 
 
5. เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณชิย์ เรือ่ง การนําข้าวโพดที่ใชเ้ป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจกัรตามความ
ตกลงภายใตเ้ขตการคา้เสรอีาเซียน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง การนําข้าวโพดที่ใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์
เข้ามาในราชอาณาจักรตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียน พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอและใหส้่ง
คณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างประกาศ 
  1. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป (ร่างข้อ 2) 
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  2. ใหข้้าวโพดท่ีใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ตามพิกัดอัตราศุลกากรขาเข้าประเภทย่อย 1005.90.90 ซึ่งมถีิ่น
กําเนิดและส่งตรงมาจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามความตกลงภายใต้เขตการค้าเสรี
อาเซียน เป็นสนิค้าที่ต้องมีหนังสือรับรองตามที่กําหนดในประกาศนี้ แสดงต่อกรมศุลกากรในการนําเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อ
ประกอบการใช้สิทธิพิเศษทางด้านภาษีศุลกากร (ร่างข้อ 3)  
  3. กรณีองค์การคลังสินค้าเป็นผู้นําเข้า ต้องนําเข้าระหว่างวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2555 และกรณีผู้นําเข้าทั่วไป ต้องนําเข้าระหว่างวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2555 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2555 (ร่างข้อ 4) 
  4. กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษสําหรับการนําข้าวโพดท่ีใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ เข้ามาในราชอาณาจักร 
ในอัตราน้ําหนักสุทธิเมตริกตันละศูนย์บาท (ร่างข้อ 6)  
 

เศรษฐกิจ
6.  เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกาํหนดพิกัดอัตราศลุกากร พ.ศ. 2530 
(ฉบับที่ 20) (การนําภาคผนวก ก. เดิมกลับมาบังคับใช้) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการร่างประกาศ การปรับปรุงประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตรา
อากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 20) (การนํา
ภาคผนวก ก. เดิมกลับมาบังคับใช้) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและ               
ร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างประกาศ 

1. กําหนดให้นาํภาคผนวก ก. ท้ายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร 
ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 (ภาคผนวก ก. เดิม) มาบังคับใช้
สําหรับผู้ประกอบการที่ขอใช้สิทธิประโยชน์เดิม 

2. กําหนดหลกัเกณฑ์เงื่อนไขการยกเว้นอากรขาเข้าส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบที่เข้ามาเพื่อประกอบ 
หรือผลิตเป็นแทรกเตอร์เดินบนถนนสําหรบัลากรถกึ่งรถพ่วงตามประเภทย่อย 8701.20 ประกอบหรือผลิตเป็นแชสซีสท์ี่มี
เครื่องยนต์ติดต้ังพร้อมแค้ปตามประเภท  87.04  (เว้นแต่รถบรรทุกชนิดแวน ชนิดปิกอัพ และรถที่มีลกัษณะคล้ายดังกล่าว) และ
ประเภท 87.05 และประกอบหรือผลิตเป็นแชสซสี์ที่มีเครือ่งยนต์ติดต้ังประเภท 87.06 สําหรับแทรกเตอร์ตามประเภท 87.01 
ยานยนต์สําหรับขนส่งบุคคล ต้ังแต่สิบคนขึ้นไป (รวมถึงคนขับ) ตามประเภท 87.02 และยานยนต์สําหรับขนส่งตามประเภท 
87.04 (เว้นแต่รถบรรทุกชนิดแวน  ชนิดปิกอัพ และรถทีม่ลีักษณะคล้ายกับรถดังกล่าว) และยานยนตส์ําหรับใช้งานพิเศษตาม
ประเภท 87.05 โดยผู้นําเข้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เงือ่นไขการตรวจแยกส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบตามภาคผนวก
แนบท้ายร่างประกาศกระทรวงการคลังฯ 

3. กําหนดบทเฉพาะกาลสําหรับกรณีแบบ (Modal) ที่ได้รบัอนุมัติ หรือได้ย่ืนคําร้องและอยู่ระหว่างการ 
พิจารณาอนุมัติของกรมศุลกากรตามหลักเกณฑ์ภาคผนวก ก. ท้ายประกาศกระทรวงการคลังฯ ฉบับที่ 20 หรือภาคผนวก ก. 
เดิมให้สามารถดําเนินการต่อไปได้ 

4. กําหนดให้รา่งประกาศกระทรวงการคลังฯ ฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2554 เป็นต้นไป  
 
7. เรื่อง การกาํหนดอัตราคา่เช่าและคา่ธรรมเนียมทีร่าชพัสดุทา่เรือเชยีงแสนแห่งที่ 2 จังหวัดเชียงราย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กําหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมที่ราชพัสดุท่าเรือเชียงแสนแห่งที ่2 จังหวัด
เชียงรายตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากําหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมที่ราชพัสดุท่าเรือเชียงแสนแห่งที ่
2 จังหวัดเชียงราย ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งยกเว้น
ค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าโดยกําหนดระยะเวลาการเช่า 5 ปี ทั้งนี ้คาเช่าในปีที่ 1 – 5 จะต้องไม่ตํ่ากว่าค่าเช่ากรณี Base Case 
ปีที่ 1 – 5 ที่ปรากฏในรายงานการวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินที่การท่าเรือแห่งประเทศไทยส่งใหก้รมธนารักษ์ ตามหนังสือ
ที่ กทท 4010/0504 ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2554 ดังนี้ 

ปีที ่ อัตราคา่เชา่ขัน้ต่ํา (บาท)
1 331,891
2 348,101
3 365,110
4 382,957
5 401,684
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  และเพื่อให้อัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในอนาคต จึงได้กําหนดเงื่อนไขว่า ก่อนครบ
กําหนดอายุสัญญาเช่า 5 ปี ให้การท่าเรือแห่งประเทศไทยและกรมธนารักษ์พิจารณาอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมร่วมกัน          
อีกครั้ง ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่ทางราชการได้รับจะต้องไม่ตํ่ากว่าเดิม 
 
8. เรื่อง แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 
ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และใหห้น่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ปรากฎในแผนยทุธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอก
ระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 ดําเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 ต่อไป 
 สาระสาํคญัของเรื่อง 
 รง. รายงานว่า 
 1. จากการสํารวจแรงงานนอกระบบปี 2553 ของสํานักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า มีจํานวนผู้ทํางานทั้งสิ้น 38.7 
ล้านคน โดยเป็นผู้ทํางานที่ไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่มหีลักประกันทางสังคมจากการทํางาน หรือ “แรงงานนอกระบบ” 
จํานวน 24.1 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 62.3 และที่เหลือเป็นผู้ทํางานในระบบหรือแรงงานในระบบ จํานวน 14.6 ล้านคน คิดเป็น
ร้อยละ 37.7 ในช่วงเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2548 - 2552) พบว่า ผู้ทาํงานที่เป็นแรงงานนอกระบบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเพิ่มจาก 22.5 ล้านคน ในป ี2548 เป็น 24.1 ล้านคน ในปี 2553 
 2. รง. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลกําลังแรงงานของประเทศได้ตระหนักถึงสภาพปัญหาของ
แรงงานนอกระบบ ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2553 จึงได้นําร่องจัดทํา “ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 
2554” ขึ้น และได้แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ โดยจัดทํา “แผนปฏิบัติการส่งเสริม พัฒนาและคุ้มครองแรงงานนอกระบบ     
ปี 2554” ซึ่งแผน/ผลการดําเนินงานเป็นเพียงการประสานงานเท่านั้น ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานมีความต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการยกระดับของแผนให้มีการบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น จึงได้จัดทํา “แผนยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559” ขึ้น 
 3. สาระสําคัญของแผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2555 – 2559 สรุปได้ ดังนี้ 
  3.1 วิสัยทศัน ์
    แรงงานนอกระบบได้รับการคุ้มครอง มีหลกัประกันทางสังคม นําสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  3.2 พันธกิจ 
    3.2.1 ผลักดันให้เกิดการขยายความคุ้มครองสู่แรงงานนอกระบบครอบคลุมทุกกลุ่มอาชีพอย่างเท่า
เทียมและเป็นธรรม 
    3.2.2 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    3.2.3 พัฒนาสมรรถนะและขยายโอกาสการมีงานทํา 
    3.2.4 เสริมสร้างแนวทางการเข้าถึงแหล่งงานและความยั่งยืนของอาชีพให้กับแรงงานนอกระบบ 
    3.2.5 ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่าย 
    3.2.6 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน สุขภาพความปลอดภัยในการทํางาน 
  3.3 เป้าประสงค ์
    3.3.1 แรงงานนอกระบบทุกกลุ่มอาชีพได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่างเท่าเทียมเป็น
ธรรมและมคีวามใกล้เคียงกับสิทธิประโยชน์ที่แรงงานในระบบได้รับ 
    3.3.2 มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบภายใต้หลักมาตรฐานขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ
และงานที่มีคณุค่า (Decent Work) 
    3.3.3 แรงงานนอกระบบมีสมรรถนะตรงกับความต้องการของแรงงานนอกระบบและตลาดแรงงาน 
    3.3.4 แรงงานนอกระบบมีโอกาสเข้าถึงข่าวสารข้อมูลเกีย่วกับตลาดงาน และแหล่งทนุเพื่อการ
ประกอบอาชีพ 
    3.3.5 มีกลไกการทํางานในลักษณะภาคีและเครือข่ายระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลแรงงาน
นอกระบบ ชุมชน กลุ่มการเกษตร กลุ่มอาชพี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการบริหาร
จัดการแรงงานนอกระบบให้มปีระสิทธิภาพ 
    3.3.6 ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมถึงแรงงานนอกระบบตระหนักถึงความสําคัญของสุขภาพความปลอดภัย
ในการทํางาน 
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  3.4 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
    3.4.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขยายขอบเขตการคุ้มครองและสรา้งหลักประกันความมั่นคง 
    3.4.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาสมรรถนะแรงงานนอกระบบเพื่อขยายโอกาส
การมีงานทํา 
    3.4.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ 
 
9. เรื่อง ร่างยทุธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทศัน์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2555 – 2559)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์             
ระยะที่ 2 (พ.ศ.2555 – 2559) ตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เสนอ ส่วนการจัดต้ังองค์การมหาชนขึ้นใหม่ให้กระทรวง
วัฒนธรรมไปดําเนินการตามความเห็นของสํานักงาน กพ.ต่อไป 
  สาระสาํคญัของร่างยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฯ และแนวทางการดําเนินการ              
โดยสรุปดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอุตสาหกรรม 
ภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
(พ.ศ. 2555 – 2559) 

แนวทางการดาํเนนิการ 

1. การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต
ของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

1.1 ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์
1.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มในลกัษณะเครือข่ายวิสาหกิจด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์
1.3 ส่งเสริมการจัดต้ังเมืองภาพยนตร์ (Movie Town) และโครงสร้างพื้นฐานใน
การผลิตภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีประสิทธิภาพ
1.4 สร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
1.5 ส่งเสริมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีคณุภาพและหลากหลาย 

2. การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทุก
ภาคส่วน 

2.1 ปรับปรุงโครงสร้าง และกลไกการทํางานของหน่วยงานด้านภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์
2.2 จัดต้ังหน่วยงานส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทศัน์
2.3 พัฒนาระบบฐานข้อมูลภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 

3. ส่งเสริม สนบัสนุนและพัฒนาบุคลากร
ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้
เป็นมืออาชีพ 

3.1 พัฒนาหลกัสูตรการศึกษาด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ในสถาบันการศึกษา
3.2 จัดต้ังศูนยฝ์ึกอบรมวิชาชีพด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน ์
3.3 เสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรม
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์
3.4 สนับสนุนทุนการศึกษาและการประกอบอาชีพด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์
3.5 ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในวงการภาพยนตร์และวีดิทัศน์

4. พัฒนาตลาดภาพยนตร์และวีดิทัศน์เชิง
รุกทั้งในและต่างประเทศ 

4.1 พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดภาพยนตร์และวีดิทัศนไ์ทยเชิงรุกทั้งในและ
ต่างประเทศ
4.2 การจัดเทศกาลภาพยนตร์และตลาดภาพยนตร์นานาชาติ 

5. เสริมสร้างให้ประเทศไทยเป็นเขตปลอด
สินค้าละเมิดลขิสิทธ์ิในงานภาพยนตร์และ
วีดิทัศน์ 

5.1 บังคับใช้และแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันการละเมิดสินค้าลิขสิทธ์ิ
5.2 สร้างจิตสํานึกแก่ผู้บริโภคในการสนับสนุนภาพยนตร์และวีดิทัศน์ทีม่ีสิขสทิธ์ิ
ถูกต้อง

6. การเสริมสรา้งค่านิยมในการบริโภค
ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย 

6.1 ส่งเสริมใหค้นไทยรักภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทย 
6.2 ส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของชุมชน
6.3 ส่งเสริมองค์การบริหารสว่นท้องถิ่นในการเผยแพร่ภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อ
เป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขแก่ชุมชน 

7. ส่งเสริมธุรกจิการถ่ายทําภาพยนตร์
ต่างประเทศในประเทศไทย 

7.1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้เป็นสถานที่ถ่ายทํา
ภาพยนตร์ต่างประเทศ
7.2 สนับสนุนมาตรการจูงใจในการลงทุนดําเนินธุรกิจและการให้สิทธ์ิประโยชน์
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7.3 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ภาพยนตร์ต่างประเทศ

8. ส่งเสริมความร่วมมือด้านภาพยนตร์
และวีดิทัศน์กับต่างประเทศ 

8.1 ส่งเสริมการจัดแผนความร่วมมือในการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิ
ทัศน์ร่วมกับต่างประเทศ
8.2 ส่งเสริมการร่วมลงทุนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์กับต่างประเทศ 
(Co – Production)

 
10. เรื่อง ความคืบหนา้การดําเนนิการโครงการช่วยเหลือด้านการเงนิแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจสิตกิส์ไทย 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบความคืบหน้าการดําเนินการโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์
ไทย ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ เสนอ โดยคณะกรรมการบริหารโครงการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย 
รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1. ผลการดําเนินงาน วงเงิน 3,000 ล้านบาท ต้ังแต่วันที่ 19 มกราคม 2553 – 30 มิถนุายน 2554 เพื่อให้การ
ช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส ์มีดังนี้  มผีู้ย่ืนขอกู้ จาํนวน 1,483 ราย วงเงิน 4,534.88 ล้านบาท 
ธนาคารอนุมัติสินเชื่อ จํานวน 1,032 ราย วงเงิน 2,998.32 ล้านบาท  การเบิกจ่ายเงินกู้ จํานวน 1,008 ราย วงเงิน 2,913.72 
ล้านบาท 
  2. ผลการดําเนินงาน วงเงิน 2,000 ล้านบาท ต้ังแต่วันที่ 6 มิถุนายน – 30 กันยายน 2554 จากมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2554 เพื่อช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทยธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจ
ขายตรง 
   2.1 การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ไทย มีดังนี้ มีผู้ย่ืนขอกู้ จํานวน 723 ราย 
วงเงิน 2,236.30 ล้านบาท  ธนาคารอนุมัติสินเชื่อ จํานวน 511 ราย วงเงิน 1,499.34 ล้านบาท  การเบิกจ่ายเงินกู้ จํานวน 470 
ราย วงเงิน 1,375.75 ล้านบาท 
   2.2 การช่วยเหลือด้านการเงินแก่ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจขายตรง  มีดังนี้  มผีู้ย่ืนขอกู้ 
จํานวน 101 ราย วงเงิน 79.81 ล้านบาท  ธนาคารอนุมัติสินเชื่อ จํานวน 46 ราย วงเงิน 30.91 ล้านบาท   การเบิกจ่ายเงินกู้ 
จํานวน 36 ราย วงเงิน 23.63 ล้านบาท 
   2.3 การช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์และธุรกิจขายตรง มีผู้ประกอบการสนใจขอใช้วงเงิน แต่มี
ข้อจํากัดในเงื่อนไขการขอกู้ของธนาคาร จึงทําให้มีผู้ประกอบการได้รับอนุมัติวงเงินไม่มาก 

 
สังคม

11. เรื่อง การขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์โดยคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป และมอบหมายให้
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการดําเนินงานจัดทําแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรต่อไป 
ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ 
 สาระสาํคญัของแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในระยะต่อไป 
 สศช. รายงานว่า  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของไทยในช่วงที่ผ่านมามีการดําเนินงานจากหลายภาคส่วน โดยมี
คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติที่มีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนหลัก ซึ่งได้มีการ
กําหนดแผนยทุธศาสตร์และแผนปฏิบัติการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติไว้ อย่างไรก็ตามเกษตรอินทรีย์จะยังคงมีบทบาทต่อ
การพัฒนาภาคเกษตร โดยการขับเคลื่อนในระยะต่อไปจําเป็นต้องเน้นการปฏิบัติงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง จึงเห็นควร
ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ดังนี้ 
 1. มอบหมายให้ กษ. เป็นหนว่ยงานหลักในการดําเนินงานและขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากในการผลักดันการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบการผลิตและการตลาดให้
เกิดผลเป็นรูปธรรมเป็นงานภาคปฏิบัติที่จะต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาเกษตรกรในพื้นที ่
 2. มอบหมายให้ กษ. ดําเนินการจัดต้ังคณะกรรมการฯ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยมี กษ. ทํา
หน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ โดยให้มีความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันดําเนินการ 
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 3. สําหรับการดําเนินการต้องมีการสนับสนนุและเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคอย่างเป็นระบบ 
โดยให้มีกลไกกํากับดูแลที่เชื่อมโยง ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และพื้นที่ เพื่อสนับสนุนกระบวนการทํางานพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ร่วมกันระหว่างภาครัฐในส่วนกลางและพื้นที่ เครอืข่ายเกษตรกร ชุมชน ภาคเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชน 
 
12. เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงการจัดต้ังกองพลทหารราบที่ 15 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอให้กองทัพบกเปลี่ยนแปลงโครงการจัดต้ังกองพลทหารราบที่ 
15 จากเดิมต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 วงเงิน 16,970,778,084 บาท เป็นต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 วงเงิน 18,032,241,800 บาท ตามแผนความต้องการงบประมาณ ดังนี้  งบประมาณ
ด้านกําลังพล  จํานวน 160,000,000 บาท  ด้านยุทธการการฝึกศึกษาและวิจัยจํานวน  80,000,000 บาท  ด้านส่งกําลังและ
ซ่อมบํารุงยุทโธปกรณ์ จํานวน 220,332,800 บาท  ด้านการบริหาร จํานวน   4,000,000 บาท  ด้านก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค  จํานวน 840,000,000 บาท 
 
13. เรื่อง แผนแม่บทความปลอดภัย อาชวีอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทาํงานแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 คณะรัฐมนตรีรบัทราบแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแห่งชาติ 
(พ.ศ. 2555 – 2559) ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้ 
 สาระสาํคญัของเรื่อง 
 รง. โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รายงานว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานด้านความปลอดภัยในการ
ทํางานได้ร่วมกันจัดทําแผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559) 
ขึ้น โดยได้ระดมความคิดเห็นจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคีด้านความปลอดภัยในการทํางานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนแมบ่ทฯ และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานได้เห็นชอบด้วยแล้ว ซึ่งมี
สาระสําคัญดังนี้ 
 แผนแม่บทความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานแห่งชาติ (พ.ศ. 2555 – 2559) 
 1. วิสัยทัศน์ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี 
 2. พันธกิจ 
  2.1 กําหนดและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
  2.2 กํากับ ควบคุม และดูแล ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
  2.3 ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
  2.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
 3. ประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ และพันธกิจ จึงกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในช่วงปี                  
พ.ศ. 2555 – 2559 ไว้ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานตามมาตรฐานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ยุทธศาสตรท์ี่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การจัดการองค์ความรู้ด้านปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางาน ยุทธศาสตรท์ี่ 5 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
 
14. เรื่อง  มาตรการภาษีศลุกากรเพื่อบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและฟืน้ฟูอุตสาหกรรม 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีศุลกากรเพื่อบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยและฟื้นฟูอุตสาหกรรมและ
เห็นชอบในหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัย  ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอ  และให้กระทรวงการคลังนําเรื่องนี้เสนอ คณะกรรมการเพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู  เยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ)  เป็นประธานและคณะกรรมการ
เพื่อให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่
ของประชาชน  (กศอ.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธาน และคณะกรรมการเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยา  ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย  ด้านฟื้นฟูคุณภาพชีวิต (กคช.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตร ี(พล
ตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ)  เป็นประธาน  และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
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  สาระสาํคญัของมาตรการและรา่งประกาศ 
  1. ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถงึเครื่องมือและเครื่องใช้ที่
ใช้กับเครื่องจักรดังกล่าวที่นําเข้ามาเพื่อทดแทนหรือซ่อมแซมเครื่องจักรที่ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุทกภัยเป็น
ระยะเวลาชั่วคราว โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้  
   1.1 ผู้ได้รับสิทธิ คือ ผู้ประกอบการที่มีสถานประกอบการประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่อธิบดีกรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณีประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) ให้การรับรอง 
   1.2 การนําเข้า ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิจะนําเข้าเองหรือสั่งให้นําเข้าก็ได้ โดยกรณีผู้ประกอบการที่
มีสิทธิได้รับการยกเว้นอากรสั่งให้ผู้อ่ืนนําของเข้าต้องมีหนังสือแจ้งกรมศลุกากรทราบในขณะนําเข้า 
   1.3 เครื่องจักร ส่วนประกอบและอุปกรณ์ประกอบเครื่องจักร รวมถึงเครื่องมือและเครือ่งใช้ที่ใช้กับ
เครื่องจักรดังกล่าวที่นําเข้ามาจะต้องเป็นของใหม่เท่านั้น  
   1.4 อก. จะมีหนังสืออนุมัติรายการนําเข้าเครื่องจักร และผูน้ําเข้าต้องแสดงหนังสือดังกล่าวขณะ
นําเข้า 
  2. ยกเว้นอากรขาเข้ารถยนต์นั่งสําเร็จรูปเพื่อทดแทนการผลิตในประเทศเป็นการชั่วคราว โดยมีหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไข  ดังนี้  
   2.1 ผู้ได้รับสิทธิ คือ ผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ที่มีโรงงานผลิตรถยนต์  ซึ่งได้ดําเนินกระบวนการผลิต
รถยนต์อย่างครบวงจร คือ มกีารผลิตตัวถัง การทําสีตัวถึง และการประกอบรถยนต์เป็นอย่างน้อย ที่มีโรงงานประสบอุทกภัยใน
พ้ืนที่ที่อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณีประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546  ซึ่งสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม อก. ให้การรับรอง ทั้งนี้ ไม่รวมถึงบริษัทที่ประกอบรถยนต์ขึ้นจากชิ้นส่วนเก่า และรถยนตจ์ดประกอบ 
   2.2 รถยนต์ที่ได้รับสิทธิต้องเป็นรถยนต์ใหมท่ี่เป็นรถยนต์นั่งตามประเภท 87.03 และรถบรรทุกชนิด
ปิกอัพตามประเภท 87.04 ขนาดความจุกระบอกสูบ เครื่องยนต์ไม่เกิน 3,000 ซี.ซ ีและต้องเป็นรถยนต์แบบเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกันกบัแบบที่ผลิตในโรงงานประสบอุทกภัย  และแบบดังกล่าวต้องไม่มีการผลิตอยู่ในโรงงานอื่นในประเทศ ทั้งนี้      
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงือ่นไขที่สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อก.ประกาศกําหนด  
   2.3 กําหนดใหผู้้ได้รับสิทธิต้องเป็นผู้นําเข้าเองเท่านั้น 
   2.4 สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเป็นผู้อนุมัติการนําเข้าและออกหนังสืออนุมัติรายการนําเข้า     
โดยผู้นําเข้าต้องแสดงหนังสือดังกล่าวขณะนําเข้า 
  3. ยกเว้นอากรขาเข้าช้ินส่วนรถยนต์ที่นําเข้ามาเพื่อผลิตหรือประกอบเป็นส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ประกอบ
เป็นรถยนต์สําเร็จรูปในประเทศ โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังนี้  
   3.1 ผู้ได้รับสิทธิ คือ ผู้ประกอบการผลิตช้ินส่วนยานยนต์ที่มีโรงงานประสบอุทกภัยในพื้นที่ที่อธิบดี
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณปีระกาศให้เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546  
   3.2 การนําเข้า ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิสามารถนําเข้าเองหรือโอนสิทธิการนําเข้าให้กับผู้ประกอบ
รถยนต์สําเร็จรปูในประเทศ หรือผู้ผลิตช้ินส่วนรถยนต์ เพื่อนําไปประกอบเป็นรถยนต์สําเร็จรูปในประเทศก็ได้ แต่ไม่รวมถึง
บริษัทจดประกอบรถยนต์ ทัง้นี้ ในกรณีโอนสิทธิต้องมีหนังสือแจ้งกรมศุลกากรทราบในขณะนําเข้า 
   3.3 ช้ินส่วนยานยนต์ที่ได้รับสิทธิยกเว้นอากรขาเข้า หมายถึง ช้ินส่วนยานยนต์ใหม่ที่ไมเ่คยมีการใช้
งาน และเป็นชิ้นส่วนชนิดเดียวกับที่ผู้ได้รับสิทธิผลิตอยู่ในโรงงานของตนก่อนประสบอุทกภัย  และนาํเข้ามาเพื่อประกอบ      
ยานยนต์สําเร็จรูปในประเทศ หรือผลิตช้ินส่วนยานยนต์เพื่อนําไปประกอบยานยนต์สําเร็จรูปในประเทศเท่านั้น 
   3.4 ช้ินส่วนยานยนต์ที่ได้รับการยกเว้นอากรขาเข้าดังกล่าวต้องได้รับการอนุมัติการนําเข้าจาก
สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม อก.  และต้องแสดงหนังสือดังกล่าวในขณะนําเข้า 
  4. การยกเว้นอากรขาเข้าตามข้อ 1- ข้อ 3 ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 30 
มิถุนายน 2555  
 
15. เรื่อง  การดําเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้าํทว่มและช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภัย 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบการดําเนินการแก้ไขปัญหาสถานการณ์น้ําท่วมและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย             
ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้   
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  สาระสาํคญัและข้อเท็จจริง 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม  โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  และหน่วยงานราชการในกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้  
  1. การดําเนินงานสนับสนุนเครื่องสูบน้ํา  และระบายน้ําในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปรมิณฑล 
   1.1 การดําเนินงานตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 22/2554 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2554 มอบหมาย
กรป้องกันดูแลพ้ืนที่สําคัญ และช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยการระบายน้ําสู่ทะเลและ       
บําบัดเสีย ดังนี้  
    1.1.1 รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประสานปลัดกระทรวง
มหาดไทย (นายพระนาย สุวรรณรัฐ) ในการประสานงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมและดูแลเครื่องสูบน้ํา
ระหว่างปฏิบัติงานการระบายน้ําลงสู่ทะเล และมอบหมายให้กรมทรัพยากรน้ําบริหารจัดการเครื่องสูบน้ําพร้อมปฏิบัติการติดต้ัง 
และสนับสนุนการดําเนินการ 
    1.1.2 กรมทรพัยากรน้ํา โดยอธิบดีกรมทรัพยากรน้ํา (นายจตุพร บุรุษพัฒน์) ดําเนินการ
จัดต้ังศูนย์สนับสนุนการดําเนินงานติดต้ังเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายน้ําลงสู่ทะเล  โดยเริ่มดําเนินการตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2554 
ซึ่งมีผลการดําเนินการงานโดยสรุปดังนี้  
     1) ศูนยส์นับสนุนการดําเนินการติดต้ังเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายน้ําลงสู่ทะเล ได้รับการ
สนับสนุนเครื่องสูบน้ํา  จํานวนทั้งสิ้น 216 เครื่อง ซึ่งจําแนกได้ดังนี้  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวม 46 จังหวัด  จํานวน 
191 เครื่อง  2) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน 5 เครื่อง  3) สาธารณรัฐประชาชนจีน  จํานวน 20 เครื่อง  
     2) ปัจจุบันจากจํานวนเครื่องสูบน้ําที่ได้รับการสนับสนุนจํานวน 216 เครื่อง เดินทาง
กลับแล้ว  จํานวน 60 เครื่อง และได้ดําเนินการติดต้ังเครื่องสูบน้ํา จากการประสานกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์โดยกรม
ชลประทาน  และกรุงเทพมหานคร โดยติดต้ังในพื้นที่ต่างๆ  รวมจํานวน   13 จุด จํานวนเครื่องสูบน้ํา 156 เครื่อง  
     3) ศักยภาพการสูบน้ําจากจํานวนเครื่องสูบที่ติดต้ัง 156 เครื่อง มีเครื่องชํารุด (รอ
การซ่อม) และเตรียมการรอสูบ จํานวน 47 เครื่อง  จึงมีจํานวนเครื่องสูบน้ําที่เดินเครื่องทั้งหมดรวม 109 เครื่อง มีอัตราการสูบ
น้ํา รวม  595,042   ลูกบาศก์เมตร /วัน   
     ผลการดําเนินงานสูบน้ํา ต้ังแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 27 พฤศจกิายน 
2554 สามารถสูบน้ําเพื่อช่วยระบายน้ําลงสู่ทะเลได้ทั้งสิ้น  17,46,689 ลกูบาศก์เมตร 
   1.2 การดําเนินงานตามคําสั่งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  (ศปภ.) ที่ 55/2554 ลงวันที่ 
18 พฤศจิกายน 2554  มอบหมายการระดมเครื่องสูบน้ํากําหนดโซนนิ่งพื้นที่เป้าหมายการสูบน้ํา การติดต้ังเครื่องสูบน้ํา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการระบายน้ําในการกู้พ้ืนที่ประสบอุทกภัยในบริเวณกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ดังนี้  
    1.2.1 รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบหมายอธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ํา (นายจตุพร บุรุษพัฒน์)  ประสานผู้ว่าราชการจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน เพื่อรวบรวมเครื่อง
สูบน้ําในพื้นทีแ่ละมอบหมายบุคลากรดูแลเครื่องสูบน้ําระหว่างสูบระบายน้ํา 
    1.2.2 กรมทรพัยากรน้ํา โดยศูนย์สนับสนุนการดําเนินการติดต้ังเครื่องสูบน้ํา เพื่อระบายน้ํา
ลงทะเล    ได้รับการสนับสนนุเครื่องสูบน้ํา  จํานวนทั้งสิ้น 253 เครื่อง ซึ่งจําแนกได้ ดังนี้   เครื่องสูบน้ําจากภาคเหนือ                     
จํานวน 44 เครื่อง เครื่องสูบน้ําจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 61 เครื่อง เครื่อง  เครื่องสูบน้ําจากภาคกลาง  จํานวน 
118  เครื่อง  เครื่องสูบน้ําจากภาคตะวันออก จํานวน 12  เครื่อง  เครื่องสูบน้ําจากภาคตะวันตก จํานวน 18 เครื่อง 
    1.2.3 การดําเนินการติดต้ังเครื่องสูบน้ํา  เพื่อระบายน้ําในการกู้พ้ืนที่ประสบอุทกภัย โดยการ
ประสานจังหวัดพ้ืนที่เป้าหมายที่ยังมีน้ําท่วมขัง รวมจํานวน 13 จุด  มีการติดต้ังเครื่องสูบน้ําเสร็จแล้ว จํานวน 122 เครื่อง 
  2. การกําจัดผกัตบชวา ขยะมูลฝอย  และการขุดลอกคลอง เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา  วันที่ 23 
พฤศจิกายน 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดงาน “ชาวปากน้ําร่วมใจ คืน
คลองสวยน้ําใส  ป้องกันภัยน้ําท่วม” ณ สถานีสูบน้ําสุวรรณภูมิ ถนนสขุุมวิท  ตําบลบางปู อําเภอเมืองสมุทรปราการ  จังหวัด
สมุทรปราการ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (นายเชิดศักด์ิ ชูครี) เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ  สัตว์ป่า  และพันธ์ุ
พืช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กองทัพเรือ  และประชาชนในจังหวัดสมุทรปราการ  จํานวนรวมทั้งสิ้น 1,000 คน  ได้ร่วมมือ  
ในการกําจัดผกัตบชวา  จัดเก็บขยะมูลฝอย  และขุดลอกคลองเลียบชายทะเลริมถนนสุขุมวิท  ใหส้ามารถรองรับน้ําได้มากขึ้น  
เพื่อช่วยการระบายน้ําในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  3. การตรวจติดตามสภาพความพร้อมการสนับสนุนและตดิต้ังเครื่องสูบน้ํา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ํา 
ในการกู้พ้ืนที่ประสบอุทกภัย 
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  วันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางไปตรวจ
ติดตามสภาพความพร้อมเครื่องสูบน้ําที่ได้รับการสนับสนนุจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการประสานงานของกรม
ทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี  ในการนีผู้้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 
(นายวิเชียร พุฒิวิญญู) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดและเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ํา ได้นําเครื่องสูบน้ําไปติดต้ังในพื้นที่
น้ําท่วมขังและเร่งรัดการระบายน้ําตามภารกิจ  
 
16. เรื่อง  โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายสังคม) ซึง่มี     
รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ)  เป็นประธานกรรมการที่อนุมัติโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยให้
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดําเนินการ ตามท่ี
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เสนอ โดยในส่วนของงบประมาณในการดําเนินโครงการดังกล่าว ให้สํานัก
งบประมาณพิจารณาสนับสนุนให้ตามความเหมาะสมและความจําเป็นในแต่ละปีต่อไป  ตามความเหน็ของสํานักงบประมาณ 
ทั้งนี้  ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงสาธารณสุขรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย 
  สาระสาํคญัของเรื่อง  
  วท. รายงานว่า 
  1. เนื่องจาก พ.ศ. 2554 เป็นปีเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลมิพระชนมพรรษา  7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงร่วมกับสํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขจัดทํา “โครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” ขึ้น  เพือ่สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยและเพื่อรณรงค์ฟ้ืนฟูสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 8,400 ราย ให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นประกอบกับได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณให้คณะทํางานได้เข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาทถวายรายงานพร้อมทั้งได้
พระราชทานคําแนะนําเพื่อนํามาปรับปรุงโครงการไปแล้วนั้น อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ พระราชทานชื่อรากฟันเทียมว่า   
“ข้าวอร่อย” เมื่อวันที่ 3 มิถนุายน 2554 ทําให้กระแสการตอบรับเรื่องการเข้ารับบริการฝังรากฟันเทียมของโครงการเพิ่มมาก
ขึ้น ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการนําเสนอเข้าร่วมเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสพระราช
พิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554  
  2. โครงการดังกล่าวฯ เป็นโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทันตกรรมระหว่าง วท.
กับ สธ. ซึ่งได้มกีารลงนามบันทึกความร่วมมอืฯ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2554 มีระยะเวลาดําเนินโครงการ 3 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 – 2557) เริ่มต้นวันที่ 1 ตุลาคม 2554 สิ้นสดุวันที่ 30 กันยายน 2557 โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการ ดังนี้  
   2.1 ปีงบประมาณ 2555 ผลติรากฟันเทียมจํานวน 7,000 ชุด ผลิตชุดเครื่องมือฝังรากฟันเทียม 
จํานวน 84 ชุด  ผลิตชุดเจาะฝังรากฟันเทียม 600 ชุด  และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่
ทันตบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ จํานวน 200 คน และให้บริการผ่าตัดรากฟันเทียมให้แก่ผู้สูงอายุ
และผู้ด้อยโอกาส จํานวน 2,800 ราย  รวมทั้งติดตามผลการรักษาหลักการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมทุก 3,6 และ 12 เดือน 
   2.2  ปีงบประมาณ 2556 ผลิตรากฟันเทียมจํานวน 10,000 ชุด  ผลิตชุดเจาะฝังรากฟันเทียม 600 
ชุด  และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ทันตบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลมิ
พระเกียรติฯ จํานวน 200  คนและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนองค์ความรู้ 1 ครั้ง จํานวน 200 คน  รวมทั้งสิ้น 400 คน  
และให้บริการผ่าตัดฝังรากฟันเทียมใหแ้ก่ผูสู้งอายุและผู้ด้อยโอกาส จํานวน 2,800 ราย รวมทั้งติดตามผลการรักษาหลังการ
ผ่าตัดฝังรากฟันเทียมทุก 3,6 และ 12 เดือน 
  2.3 ปีงบประมาณ 2557 ผลติรากฟันเทียมจํานวน 3,000 ชุด ผลิตชุดเจาะรากฟันเทียม 600 ชุด  และการ
เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ทันตบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการรากฟันเทียมเฉลมิพระเกียรติฯ 
จํานวน 100 คน และอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนองค์ความรู้ 1 ครัง้ จํานวน 300 คน  รวมทั้งสิน้ 400 คน และให้บริการ
ผ่าตัดฝังรากฟันเทียมใหแ้ก่ผูสู้งอายุและผู้ด้อยโอกาส  จํานวน 2,800 ราย รวมทั้งติดตามผลการรักษาหลังการผ่าตัดฝังรากฟัน
เทียมทุก 3,6 และ 12 เดือน 
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17. เรื่อง ขอรบัการสนับสนนุงบประมาณในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระ
ราชพธิีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 
 คณะรัฐมนตรอีนุมัติงบประมาณในการจัดงานเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยให้คณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล     
งานมหรสพสมโภช และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงินจํานวน 117,722,385 บาท และอนุมติัให้ส่วนราชการที่ดําเนิน
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติข้างต้น จ่ายเงิน หรือก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี หรือ 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมก่อนได้รับเงินประจํางวด 
 สาระสาํคญัของเรื่อง 
 ตามท่ีรัฐบาลกาํหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการฝ่ายจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล งานมหรสพสมโภช
และการจัดนิทรรศการเฉลมิพระเกียรติ (มี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 
เป็นประธาน) ซึ่งกําหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 3 – 9 ธันวาคม 2554 (รวม 7 วัน) ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงและพื้นที่
โดยรอบ ประกอบด้วย กิจกรรมหลัก ดังนี้ 
 1. พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
 2. งานมหรสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติ 
 3. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 
 4. การจัดแสดงและจําหน่ายสินค้า โครงการหลวง โครงการส่วนพระองค์ และศนูย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่าง
ประเทศ (องคก์ารมหาชน) เป็นต้น 
 เนื่องจากวงเงินอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 คงเหลือเงินจํานวน 106,583,770 
บาท (และยังคงมีค่าใช้จ่ายรอเบิก รวมทั้งสิ้น 184,000,000 บาท) ซึ่งไม่เพียงพอสําหรับการดําเนินกิจกรรมของคณะกรรมการ
ฝ่ายจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล งานมหรสพสมโภช และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ต้องใช้งบประมาณในการดําเนินการ 
จํานวน 117,722,385 บาท ประกอบกับตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 23 วรรคสี่ ในกรณีที่มีความ
จําเป็นและเร่งด่วน คณะรัฐมนตรีมีอํานาจอนุมัติให้ส่วนราชการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ก่อนได้รับเงินประจํางวด จึงเสนอคณะรัฐมนตร ีพิจารณา 
 

ต่างประเทศ
18. เรื่อง  การประชุมสุดยอดผู้นํา 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง ครั้งที่ 4  
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบและเหน็ชอบตามที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) เสนอดงันี้  
  1. รับทราบการแต่งต้ังรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์) เป็นรัฐมนตรีประจํา
แผนงานความร่วมมือการพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซยี-ไทย (IMT-GT : Indonesia-Malaysia-Thailand 
Growth Triangle) แผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 6 ประเทศ (GMS : Greater 
Mekong Subregion) และกรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ําโขง-ญี่ปุ่น ด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Mekong-Japan 
Economic Minister)  
   2. เห็นชอบร่างแถลงการณ์รว่มระดับผู้นํา 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง ครั้งที่ 4 เพื่อให้นายกรัฐมนตรีของไทยได้ลง
นามร่วมกับผู้นาํประเทศสมาชิกในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นํา 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง ครั้งที่ 4 ในวันที่ 20 ธันวาคม 2554 
และขอความเห็นชอบให้ สศช. สามารถปรับปรุงถ้อยคําในแถลงการณ์รว่มฯ ได้ในกรณีที่ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ หาก
มีการแก้ไขในระหว่างการประชุมคณะทํางานระดับเจา้หน้าที่อาวุโส ครั้งที่ 5 ในวันที ่18 ธันวาคม 2554 โดยไม่ต้องนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบอีก   
   3. เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน GMS ระยะ 10 ปี (ปี 2555-2565)  
  4. เห็นชอบใหเ้พิ่มผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศเป็นองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุด
ยอดผู้นํา 6 ประเทศลุ่มแม่น้ําโขง ครั้งที่ 4  
  สาระสาํคญัของเรื่อง  
  สศช. รายงานว่า  
  1. การประชุมสุดยอดผู้นํา 6 ประเทศลุ่มแมน่้ําโขง ครั้งที่ 4 ของแผนงาน GMS ณ นครเนปิดอว์ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ มีกําหนดการระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2554 โดยสาระสําคัญของการประชุม สรุปได้ ดังนี้  
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    1.1 แนวคิดหลกัของการประชุม คือ ปี 2555 การเข้าสู่ทศวรรษใหมแ่ห่งการเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา
เชิงยุทธศาสตร์ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (Beyond 2012 : Towards a New Decade of GMS Strategic Development 
Partnership)  
    1.2 การให้ความเห็นชอบและลงนามในแถลงการณ์ร่วมระดับผู้นําซึ่งนายกรัฐมนตรีของไทยจะลงนาม
ร่วมกับผู้นําประเทศสมาชิก โดยมีสาระสําคญั ดังนี้  
     1.2.1 ความก้าวหน้าการดําเนินงานในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพลังงาน ด้านโทรคมนาคม 
และด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถงึความก้าวหน้าในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านเกษตร และด้านการท่องเที่ยว ซึ่งได้จัดทํา
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของสาขาในระยะต่อไปแล้วเสร็จ  
     1.2.2 จุดมุ่งเน้นของกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน GMS ฉบับใหม่  และกรอบการ
ลงทุน จะเป็นแนวทางสําคัญของความร่วมมือท่ามกลางความท้าทายในทศวรรษหน้า โดยจะเพิ่มความสําคัญทางด้านซอฟท์แวร์  
ควบคู่กับการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    1.2.3 แนวพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจ ยังคงเป็นศูนย์กลางการพัฒนาแบบบูรณาการ ซึ่งจะ
ขับเคลื่อนการพัฒนาโดยเร่งดําเนินงานโครงการด้านการพัฒนาเมืองและเมืองชายแดน  การเชื่อมโยงถนนสายรองเพื่อเข้าถึง
และพัฒนาพื้นที่  การอํานวยความสะดวก การค้าและการขนส่งข้ามพรมแดน การส่งเสริมกิจกรรมโลจิสติกสแ์ละการลงทุนตาม
แนวพื้นที่  และการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ควบคู่กับการพัฒนาสังคมและทรัพยากรมนุษย์ การ
เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพเพื่อตอบสนองต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ   
     1.2.4 สนับสนนุการเพิ่มบทบาทของ ADB ภาคเอกชน และประเทศหรอืองค์กรผู้ให้ความ
ช่วยเหลือการพัฒนาต่าง ๆ ในการสนับสนนุแผนงาน GMS   
    1.3 การให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนงาน GMS ฉบับใหม่  ซึ่งเป็นการกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาความร่วมมือภายใต้แผนงาน GMS ที่บูรณาการและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  เพื่อให้เหมาะสมกับบริบทในอนาคต
ที่ซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว   
    1.4 การลงนามเอกสารสําคญั โดยรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายของประเทศสมาชิก รวม 3 เรื่อง ได้แก่  
     1.4.1 บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเร่งรัดในการจัดให้มีโครงข่ายทางด่วนสารสนเทศในกลุ่ม
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง 6 ประเทศ ระยะที ่2 (MOU on the Joint Cooperation in Further Accelerating the 
Construction of the Information Superhighway and its Applications in the GMS) ซึ่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารอยู่ระหว่างการนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาและมอบหมายผู้ลงนาม   
     1.4.2 บันทึกความเข้าใจสําหรับการดําเนินงานร่วมกันเพื่อลดจํานวนผู้ติดเชื้อเอดส์ที่มีการ
เคลื่อนย้ายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (MOU for Joint Action to reduce HIV Vulnerability Related to Population 
Movement) ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขอยู่ระหว่างนําเสนอคณะรัฐมนตรพิีจารณา  และมอบหมายผู้ลงนาม   
    1.4.3 การจัดต้ังสมาคมผู้ขนสง่ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ําโขง (GMS Freight Transport 
Associatio : FRETA) ของภาคเอกชน  ซึ่งได้จัดทําเอกสารแล้วเสร็จโดยประธานสภาธุรกิจ GMS-BF ของประเทศไทย       
(นายธนิต  โสรตัน์) จะเป็นผู้ลงนามของฝ่ายไทยร่วมกับผู้แทนภาคเอกชนของประเทศสมาชิก  
    1.5 การร่วมฉลองความสําเร็จของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของ 3 สาขาความร่วมมือ ได้แก่ (1) 
แผนงานหลักด้านสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 (2) ผลการทบทวนกลางรอบของยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว และ (3) แผนสนับสนุน
ความร่วมมือด้านเกษตร ระยะที่ 2  
 
19. เรื่อง องคก์รร่วมไทย-มาเลเซียขอความเห็นชอบในร่างสญัญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบบัที่ 2 สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
แปลง B-17 & C-19 และ B-17-01 ในพืน้ที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอดังนี้  
   1. เห็นชอบร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 สญัญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแปลง B-17 & C-19 และ B-17-01 
ในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียระหว่างองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย และบริษัทผู้ประกอบการ คือ บรษิัท PC JDA Limited และ
บริษัท PTTEP International Limited ในฐานะกลุ่มผูข้ายก๊าซ กับบริษทั ปตท.จํากัด (มหาชน) และบริษัทเปโตรนาสในฐานะ
กลุ่มผูซ้ื้อก๊าซ   
   2. เห็นชอบใหอ้งค์กรร่วมไทย-มาเลเซียลงนามในร่างสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 สญัญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
ดังกล่าวกับกลุ่มผู้ซื้อก๊าซ  เมือ่ร่างสัญญาฯ ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสํานกังานอัยการสูงสุดแล้ว    
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20. เรื่อง  ขอความเหน็ชอบร่างเอกสารที่จะมีการลงนามหรือรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้าน
โทรคมนาคมและเทคโนโลยสีารสนเทศ ครั้งที่ 11  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) เสนอดังนี้   
  1. เห็นชอบต่อร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและอาเซียนว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และร่างแถลงการณ์เนปิดอว์ว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร : กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาในอาเซียน ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างเอกสารดังกล่าวที่มิใช่สาระสําคัญ
ก่อนการลงนามหรือการรับรอง ให้ ทก. ดําเนินการได้โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง   
   2. อนุมัติให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างสหภาพโทรคมนาคมระหว่าง
ประเทศและอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  และอนุมัติให้กระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจฯ  
   สาระสาํคญัของเรื่อง   
   ทก. รายงานว่า การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที ่11 (The 11th 
ASEAN Telecommunications and IT Ministers Meeting : The 11th TELMIN) และการประชุมที่เกี่ยวข้องกําหนดจะจัด
ขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 ธันวาคม 2554 ณ เมอืงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  ซึง่ในระหว่างการประชุมดังกล่าวจะมีการ
ประชุมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประชุมระหว่างอาเซียนกับคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี สหภาพโทรคมนาคม
ระหว่างประเทศ โดยจะมีการรับรองและลงนามเอกสารสําคัญ 2 ฉบับ ดังนี้  
  1. ร่างบนัทึกความเข้าใจระหว่างสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศและอาเซียนว่าด้วยความรว่มมือ
ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
    1.1 การจัดทําบันทึกความเข้าใจดังกล่าวมีการริเริ่มในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้าน
โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 เมื่อเดือนมกราคม 2554 โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อสร้างเสริมศักยภาพการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกันระหว่างอาเซียนและสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ  ต่อมาได้มีการยกร่าง
บันทึกความเข้าใจฯ และมีการพิจารณารายละเอียดในการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน  โดยล่าสุดในการประชุมผู้นํา
เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและผู้นําสภาหน่วยงานกํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมแห่ง
อาเซียนอย่างไม่เป็นทางการ  เมื่อเดือนตุลาคม 2554 อาเซียนได้เห็นพ้องกับสาระของร่างบันทึกความเข้าใจฯ และเห็นชอบให้
เลขาธิการอาเซียนเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจฯ   
    1.2 ขอบเขตของความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ ประกอบด้วย การส่งเสริมความมั่นคง
ปลอดภัยทางสารสนเทศ  การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในเขตเมืองและชนบทห่างไกล การเสรมิสร้างศักยภาพบุคลากร 
การให้ความช่วยเหลือด้านนโยบายโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  การจัดการภัยพิบัติโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร รวมทั้งสนับสนุนข้อริเริ่มภายใต้แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอาเซียน (ASEAN ICT Masterplan 
2015) สําหรับการดําเนินกิจกรรมความร่วมมือภายใต้บันทึกความเข้าใจฯ จะอยู่ในรูปแบบของการประชุมเชิงปฏิบัติการ การ
ทําการศึกษา การฝึกอบรม ภายใต้เงื่อนไขของกฎระเบียบ ขั้นตอนภายในของแต่ละฝา่ย และไมผู่กพันในเรื่องของเงินทุนของ
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
   2. ร่างแถลงการณเ์นปิดอว์ ว่าด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาใน
อาเซียน   
    2.1 พม่าในฐานะเจ้าภาพจัดประชุมได้ยกร่างแถลงการณ์สําหรับการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนฯ ครั้งที ่
11 ซึ่งจัดทําขึน้เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของรัฐมนตรอีาเซียนที่รับผดิชอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เข้าร่วมประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ ประเทศเจ้าภาพได้กําหนดหัวข้อ (Theme) ของการประชุม คือ “ICT : Engine for 
Growth in ASEAN” เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร : กลไกขับเคลื่อนการพัฒนาในอาเซียน  ร่างแถลงการณ์ดังกล่าวจะ
มีการพิจารณาและรับรองในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนฯ ครั้งที ่11  
   2.2 ร่างแถลงการณ์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ทางการเมืองของการประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนฯ ครั้งที่ 11 โดยจะเห็นชอบการดําเนินการในเรื่องที่สําคัญร่วมกัน ได้แก่ การดําเนินการตามข้อริเริ่มภายใต้แผนแม่บท 
ASEAN ICT Masterplan 2015 โดยคํานงึถึงเป้าหมายของแผนแม่บทฯ ภายในปี พ.ศ. 2558 การวางกรอบนโยบายเพื่อเพิ่ม
การแพร่กระจายบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและศึกษามาตรการในการส่งเสริมการใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในภูมิภาค  
สนับสนุนการเข้าถึงและการใช้ไอซีทีในราคาที่เหมาะสม พัฒนาสภาพแวดล้อมและนโยบายรองรับเส้นทางการเชื่อมโยง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของอาเซียน  การส่งเสริมความตระหนักเรื่องความมั่นคงปลอดภัยบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างความ
ร่วมมือที่ก้าวหน้าเรื่องการจัดการคลื่นความถี่และการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน  
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    2.3 ร่างแถลงการณ์ฯ เป็นเอกสารที่รับรองโดยไม่มีการลงนามและเป็นเอกสารที่แสดงเจตนารมณ์ทาง
การเมืองของรัฐสมาชิกอาเซยีนซึ่งมีเป้าหมายในการส่งเสริมความร่วมมอืด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยจะ
มุ่งเน้นเรื่องการดําเนินการตามแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan 2015 การส่งเสริมให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 
ความร่วมมือด้านโครงข่ายโทรคมนาคม ความมั่นคงปลอดภัยทางสารสนเทศ เป็นต้น  
 
21. เรื่อง  พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเข้าดํารงตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 21 ในนามผู้แทนราชอาณาจักรไทย  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบในหลักการตามที่กระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ และตามความเห็นของ 
กระทรวงการต่างประเทศ โดยให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี (28 พ.ย. 53) [ เรื่อง มาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ  
(พ.ศ. 2552 – 2556) ] ตามความเห็นของสํานักงาน กพ. และให้กระทรวงยุติธรรมรับความเห็นของสํานักงบประมาณไป 
ดําเนินการด้วย   ดังนี้  
  1. รับทราบเรื่องพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา จะเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าดํารงตําแหน่ง
ประธานคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (CCPCJ) สมัยที่ 21 
เริ่มปฏิบัติหน้าที่ต้ังแต่เดือนธันวาคม 2554 – ธันวาคม 2555    อันเป็นการยกระดับการดําเนินการทูตพหุภาคีอย่างสร้างสรรค์
และสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล และเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย 
   2.  เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติให้กับพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา อย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับความคาดหวังของประชาคมระหว่างประเทศ มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ สํานักงานอัยการสูงสุด 
สํานักงาน ก.พ. ไปร่วมกันพิจารณาถวายตําแหน่ง “เอกอัครราชทูต” ให้กับพระเจ้าหลานเธอฯ เป็นกรณีพิเศษโดยขอยกเว้นมติ
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องที่อาจไม่เอื้อต่อกับการแต่งต้ัง ก่อนที่จะได้รับมอบหมายให้เสด็จไปประจําการที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐ
ออสเตรีย เพื่อปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวต่อไป ทั้งนี้ เพื่อให้มีตําแหน่ง และเอกสิทธ์ิ / ความคุ้มกันทางการทูตเทียบเท่าเอกอัครราชทูต
ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทยประจําสํานักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา พร้อมทั้งให้เร่งรัดการดําเนินการโดยด่วน 
  3. เห็นชอบในหลักการให้มีการจัดสรรงบประมาณจากงบกลางรายการสํารองจ่ายกรณีฉุกเฉินและจําเป็น ใน
วงเงินที่เหมาะสมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ 
   (1) กระทรวงยุติธรรมเพื่อจัดต้ังสํานักงานชั่วคราวของกระทรวงยุติธรรมที่กรุงเวียนนา สาธารณรัฐ
ออสเตรีย เพื่อใช้เป็นสถานที่ทรงงานของพระเจ้าหลานเธอฯ และเป็นศูนย์ปฏิบัติการของทีมงานเจ้าหน้าที่กระทรวงยุติธรรมที่
จะเดินทางไปถวายงานพระเจ้าหลานเธอฯ ในประเด็นด้านสารัตถะ / ยุทธศาสตร์ / และเลขานุการในช่วงเวลาที่จําเป็นและ
เหมาะสม ตลอดห้วงสมัยประชุมเป็นเวลา 1 ปี 
   (2) กระทรวงการต่างประเทศสําหรับการสนับสนุนการเสด็จไปประจําการของพระเจ้าหลานเธอฯ       
ที่กรงุเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย การเดินทางไปปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ (หากจําเป็น) รวมทั้ง 
การอํานวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของพระเจ้าหลานเธอฯ อย่างสมพระเกียรติ ตลอดห้วงสมัยประชุมเป็น 
เวลา 1 ปี 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  ยธ. รายงานว่า 

1.  กระทรวงยุติธรรมได้รับแจ้งจากกระทรวงการต่างประเทศว่า จะมีการประชุม Reconvened Session ของ
คณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (United Nations Commission on 
Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ) สมัยที่ 20 กําหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2554 ณ กรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรีย โดยในการประชุมครั้งนี้ จะมีการเลือกต้ังตําแหน่งประธาน CCPCJ สมัยที่ 21 ซึ่งในสมัยการประชุมนี้จะเป็นโควต้า
กลุ่มประเทศในแถบเอเชียที่จะเข้ารับตําแหน่งประธาน กระทรวงยุติธรรมพิจารณาเห็นว่าตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการดังกล่าว 
เป็นตําแหน่งที่มีความสําคัญยิ่งในวงการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม จึงได้นําความขึ้นกราบทูลเชิญพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า
พัชรกิติยาภา เพื่อทรงเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าดํารงตําแหน่งประธาน CCPCJ สมัยที่ 21 และพระเจ้าหลานเธอฯ ได้ทรงมีพระวินิจฉัย
เห็นชอบและตอบรับที่จะเสด็จเยือนกรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย เพื่อเข้าร่วมประชุมและรับเลือกต้ังเข้าดํารงตําแหน่งดังกล่าว 
และกระทรวงยุติธรรมได้ประสานงานในเบื้องต้นไปยังกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ได้รับแจ้งว่า ที่ประชุมกลุ่มเอเชีย (Asian Group) 
ซึ่งมีประเทศไทยเป็นประธาน ได้มีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง (endorse) พระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เป็น
ผู้สมัครของกลุ่มเอเชียเพื่อดํารงตําแหน่งประธาน CCPCJ เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 โดยจะมีการรับรองตําแหน่งดังกล่าวอย่างเป็น
ทางการในการประชุม Reconvened 20th Session ของ CCPCJ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2554   



 17 

  2.  คณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (United 
Nations Commission on Crime Prevention and Criminal Justice – CCPCJ) เป็นคณะกรรมาธิการภายใต้คณะมนตรี
เศรษฐกิจและสังคม (Economic and Social Council – ECOSOC) ของสหประชาชาติ จัดต้ังเมื่อปี ค.ศ. 1992 มีการประชุม
ประจําปี (annual sessions) มาแล้ว 20 สมัย โดยสมัยประชุมที่ 21 จะมีขึ้นในห้วงระหว่างเดือนธันวาคม 2554 – เดือน
ธันวาคม 2555 (ระยะเวลา 1 ปี) CCPCJ เป็นกลไกกําหนดนโยบาย (Governing Body) ของสหประชาชาติในสาขาการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา และพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้าม
ชาติ อาชญากรรมเศรษฐกิจ การฟอกเงิน มาตรฐานระบบราชทัณฑ์ หลักนิติธรรม การใช้ความรุนแรง อาชญากรรมเยาวชน การ
ป้องกันการก่อการร้าย การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม ฯลฯ รวมทั้งจัดเตรียมการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) ซึ่ง
เป็นเวทีระหว่างประเทศที่สําคัญที่สุดในการทบทวนแนวโน้มอาชญากรรมโลก และกําหนดทิศทาง/เจตนารมณ์ทางการเมืองใน
การแก้ไขปัญหา จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องทุก 5 ปี นับต้ังแต่ปี ค.ศ. 1955 
  3. ประเทศไทย โดยกระทรวงยุติธรรมได้ให้ความร่วมมือกับสหประชาชาติในกรอบ CCPCJ และสํานักงาน
สหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) มาโดยตลอด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา หลังจากที่ไทยได้รับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกัน
อาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา สมัยที่ 11 (Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and 
Criminal Justice) ที่กรุงเทพฯ เมื่อปี 2548 ซึ่งได้มีการรับรองเอกสารผลลัพธ์ของการประชุม คือ “ปฏิญญากรุงเทพฯ” 
(Bangkok Declaration: Synergy and Responses: Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice)  
  4. เนื่องจากพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา มีความสนพระทัยในประเด็นกฎหมายและนโยบาย
เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาอย่างลึกซึ้ง จึงได้ทรงมีส่วนร่วมในการผลักดันประเด็นดังกล่าวในกรอบสหประชาชาติ 
โดยในช่วงที่ทรงรับราชการอยู่ที่คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจําสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก  (2548)           
พระเจ้าหลานเธอฯ ทรงเป็นผู้แทนหลักของไทยในการเจรจาร่างข้อมติ (draft resolution) ของไทยเรื่อง “Follow-up to the 
Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice” ในคณะกรรมการ 3 (Third 
Committee) ของที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ (General Assembly) สมัยที่ 60 ส่งผลให้มีการรับรองข้อมติ GA ที่ 60/177 
และปฏิญญากรุงเทพฯ เป็นผลสําเร็จ จากนั้น ทรงเข้าร่วมการประชุม CCPCJ ที่กรุงเวียนนา 3 ครั้ง คือ สมัยที่ 15 (2549) / 17 
(2551) และ 18 (2552) ส่งผลให้ผู้แทนไทยได้พัฒนาบทบาทด้านสารัตถะที่เข้มแข็งมากขึ้นและเสนอร่างข้อมติในประเด็นต่างๆ 
ในเวทีนี้อย่างต่อเนื่อง กระทรวงยุติธรรม ได้ดําเนินโครงการ Enhancing Lives of Female Inmates (ELFI) ในพระดําริฯ เพื่อ
ผลักดันข้อเสนอของไทยเรื่องข้อกําหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และได้ร่วมมือกับกระทรวงการ
ต่างประเทศผลักดันให้ที่ประชุม GA รับรอง  ข้อมติที่ 65/229 และ “United Nations Rules for the Treatment of Women 
Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders” หรือ“Bangkok Rules” เป็นผลสําเร็จ เมื่อปี 2553 ทั้งนี้ 
รายชื่อข้อมติของไทยที่เสนอผ่านเวที CCPCJ ในช่วงที่ผ่านมา 
  5. การเข้ารับตําแหน่งประธานคณะกรรมาธิการป้องกันอาชญากรรม สมัยที่ 21 เป็นการถวายพระเกียรติพระ
เจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพ และเป็นผู้นําทางความคิดด้านกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในเวทีระหว่างประเทศ ดังที่ เคยได้รับการถวายเหรียญเกียรติยศ (Medal of Recognition) จาก UNODC 
เมื่อปี 2552  อีกทั้ง ตําแหน่งประธาน CCPCJ จะช่วยยกระดับการยอมรับของประชาคมระหว่างประเทศ และมีนัยและความ
เชื่อมโยงกับประเด็นด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ ไทยจึงสามารถอาศัยเวที CCPCJ ในการสร้าง track record ของการ
ดําเนินนโยบายการทูตพหุภาคีเชิงรุก ในด้านอื่นๆ ต่อไป 
 
22. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือพืน้ที่ประสบภัยจากสหรัฐอเมริกา 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยจากสหรัฐอเมริกา ตามท่ีกระทรวงกลาโหม เสนอ 
  กระทรวงกลาโหมรายงานว่าได้เชิญผู้แทนฝ่ายสหรัฐอเมริกา ได้แก่ พลเรอืตรี Crenshaw หัวหน้าหน่วยเฉพาะ
กิจแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยที่ 3 นาวิกโยธินสหรัฐ (The III Marine Expeditionary Force Flood Recovery Command 
Element) และ พันเอก Edward A. Swanda, Jr หัวหน้าจัสแม็กไทย (JUSMAGTHAI) ร่วมประชมุหารือ ณ ศาลาว่าการ
กลาโหม เมื่อวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เพื่อพิจารณากําหนดแนวทางการให้ความช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยจาก
สหรัฐอเมริกา  
  สรุปว่าฝ่ายสหรัฐอเมริกาได้มองเห็นถึงความสําคัญ และตกลงใจที่จะใหก้ารช่วยเหลือพื้นที่ประสบภัยแก่ไทย
เพื่อแสดงถึงไมตรีจิตในฐานะมิตรประเทศ และความสัมพันธ์อันดีของทั้งสองประเทศ โดยในชั้นต้นได้กําหนดพื้นที่ฟ้ืนฟูบูรณะ
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บริเวณ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยมากที่สุด โดยดําเนินการภายใต้ศูนย์
สนับสนุนการปฏิบัติการในส่วนที่กระทรวงกลาโหมรับผิดชอบ ซึ่งชุดปฏิบัติการฟื้นฟูพ้ืนที่หลังประสบอุทกภัยประกอบด้วย
เจ้าหน้าที่ จํานวน 30 คน เฮลิคอปเตอร์ลําเลียง จํานวน 1 ลํา เครื่องสูบน้ํา จํานวน 6 เครื่อง และเครือ่งมือกู้ภัยอ่ืน ๆ โดย
กําหนดปฏิบัติการฟื้นฟูในห้วงวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2554 หรือเมื่อดําเนินการแล้วเสร็จ 
 
23. เรื่อง การเพิ่มทนุในสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 16 

 คณะรัฐมนตรอีนุมัติให้กระทรวงการคลัง (กค.) ดําเนินการซื้อหุ้นเพิ่มทุนในสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ 
(International Development Association : IDA) จํานวน 4,329,563 บาท โดยชําระด้วยต๋ัวสัญญาใช้เงินคลังประเภทจ่าย
เมื่อทวงถามและไม่มีดอกเบี้ย ตามท่ี กค.เสนอ  โดยให ้กค. ใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อนจํานวน 4,329,563 
บาท ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง  
  กค.รายงานว่า 
  1. IDA เป็นองค์กรภายใต้สังกัดของธนาคารโลก มีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือด้านการเงินแก่ประเทศกําลัง
พัฒนาที่ยากจนที่สุดและไมม่ศีักยภาพที่จะกู้เงินภายใต้เงื่อนไขของธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและพัฒนาการ โดย 
IDA จะปล่อยกู้โดยไม่มีดอกเบี้ยแต่จะเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราร้อยละ 0.75 ของจํานวนเงินกู้ และสามารถผ่อนชําระได้นานถึง 
35 – 40 ปี โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้ (Grace Period) 10 ปี รวมทั้งยังมีการให้เงินทนุในรูปแบบใหเ้ปล่า (Grant) แก่ประเทศ
สมาชิกที่ยากจนที่สุดเพื่อบรรเทาปัญหาความยากจน 
  2. แหล่งเงินทุนหลักของ IDA มาจากเงินบริจาคของประเทศสมาชิก โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุม่ที่ 1 ซึ่ง
ส่วนใหญ่เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และกลุม่ที่ 2 เป็นประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งประเทศไทยจัดเป็นประเทศในกลุม่ที่ 2 
  3. ประเทศไทยเป็นสมาชิกของ IDA และได้ร่วมซื้อหุ้นเพิ่มทุนมาโดยตลอดทุก 3 ปี 

 ความคืบหน้า : IDA มีหนังสือแจ้งว่าสภาผู้ว่าสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศเห็นชอบให้มีเงินเพิ่มทุน IDA 
ครั้งที่ 16 รวมทั้งสิ้น 49.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในสว่นของประเทศไทยได้รับการจัดสรรใหซ้ื้อหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วน
อํานาจในการออกเสียงเป็นจํานวน 4,329,563 บาท ทําให้ประเทศมีคะแนนเสียงเพิ่มขึ้นเป็น 46,154 คะแนนเสียง และจะ
สามารถคงสิทธิการออกเสียงไว้เท่าเดิม คือ ร้อยละ 0.34 ทั้งนี้ ประเทศไทยจะต้องแจ้งยืนยันการซื้อหุน้เพิ่มทุนตามจํานวน
ดังกล่าว โดยส่ง IOC ไปยัง IDA เพื่อให้การเพิ่มทุน IDA ครั้งที่ 16 มผีลสามารถดําเนินการภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2554 
  ในการนี้ IDA กําหนดให้สมาชิกในกลุ่มที ่2 ชําระเงินค่าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวเต็มจํานวน โดยสามารถเลือกชําระ
ค่าหุ้นด้วยเงินสดตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ตกลงกับ IDA หรือจะเลือกชําระด้วยต๋ัวสัญญาใช้เงินประเภท Promissory Note 
สําหรับประเทศไทยจะชําระเป็น Promissory Note ตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติมา โดยในส่วนของการชําระเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุน
ในครั้งนี้ มีกําหนดชําระภายใน 31 วัน นับจากวันที่ IDA ได้รับ IOC จากประเทศไทย 
 
24. เรื่อง ผลการประชุมเรื่องความร่วมมือว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายในแม่น้ําโขง 
 คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ ดังนี้ 
 1. การจัดต้ังกลไกความร่วมมือว่าด้วยการบังคับใช้กฎหมายในแม่น้ําโขงระหว่าง 4 ประเทศฝ่ายไทย (กลไก 4 
ประเทศ) ตามถ้อยแถลงร่วม (Joint Statement) เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ที่กรุงปักก่ิง โดยมีรองนายกรัฐมนตรฝี่ายความ
มั่นคงเป็นประธาน เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นรองประธาน และมีผูแ้ทนกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมอยู่
ในกลไก 
 2. การเดินทางไปร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการผสม (Combine Operation Center) ทีม่ีรองนายกรัฐมนตรีจีน
เป็นประธาน ของรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) หรือผูแ้ทน และคณะ 
 3. แนวทางการให้ความร่วมมือกับฝ่ายจีนในการร่วมลาดตระเวน โดยฝ่ายไทยจะส่งเจ้าหน้าที่ไปร่วมในขบวน
เรือลาดตระเวนคุ้มกันเรือพาณิชย์ที่ปล่อยลงมาจากท่าเรือกวนเหลยถึงสามเหลี่ยมทองคํา โดยฝ่ายไทยจะจัดเรือขึ้นไปให้ความ
ร่วมมือในการลาดตระเวนจากสามเหลี่ยมทองคําถึงท่าเรือเชียงแสนเพื่อนําเรือพาณิชย์เข้ามาเทียบที่ท่าเรือเชียงแสน ทั้งนี้ โดย
ไม่อนุญาตให้เรือกองกําลังร่วมลาดตระเวนของ 3 ประเทศ เข้ามาในเขตอธิปไตยของไทย 
 4. อนุมัติในหลกัการกับการจัดต้ังกลไกย่อยตามแถลงการณ์ร่วมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2554 ประกอบด้วย ศูนย์
ปฏิบัติการฝ่ายไทย ที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 และศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนปฏิบัติการลาดตระเวนและส่วน
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ประสานงาน (Contact Point) ที่อําเภอเชียงแสน พร้อมทั้งการส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยไปปฏิบัติและประสานงานประจําในศูนย์
ปฏิบัติการผสมของจีนที่เมืองท่ากวนเหลย โดยให้เป็นเรื่องที่ต้องรีบเร่งดําเนินการภายใต้ความจําเป็นเร่งด่วน 

 
การศึกษา

25. เรื่อง ปรบัค่าใช้จ่ายต่อหัวในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (ฝ่ายสังคม) ซึง่มีรอง
นายกรัฐมนตร ี(พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) เป็นประธานกรรมการ ทีอ่นุมัติตามความเห็นของผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ ที่
ให้ปรับค่าใช้จา่ยต่อหัวในการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เท่ากับการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ดังนี้  

อัตราคา่ใช้จา่ยต่อหัวในการจัดการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
ลําดับ ระดับ ในระบบ นอกระบบ หมายเหตุ

เดิม ใหม่
1 ประถมศึกษา 1,900 1,100 1,900
2 มัธยมศึกษาตอนต้น 2,300 2,300 2,300
3 มัธยมศึกษาตอนปลาย 2,300 2,300 2,300
4 ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 4,900-5,500 

ตามแต่ละสาขาวิชา 
4,240 4,900-5,500 ใช้เกณฑ์เดียวกับค่าใช้จ่าย

ระดับ ปวช. ในระบบ โดยให้
แยกตามสาขาวิชา  

ส่วนงบประมาณในการดําเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้กระทรวงศึกษาธิการเจียดจ่ายจากงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่
จะได้รับจัดสรรดําเนินการไปก่อน ส่วนงบประมาณ พ.ศ. 2556 สํานักงบประมาณจะจัดสรรให้กระทรวงศึกษาธิการตามอัตรา
ดังกล่าวต่อไป  โดยให้กระทรวงศึกษาธิการรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไป
ดําเนินการด้วย   
 
26. เรื่อง การดําเนนิการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสนับสนนุการจัดต้ังหอ้งเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการ
กํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 9) 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงการสนับสนุนการจัดต้ัง
ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วท.) เสนอ ดังนี ้
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  วท. ได้รายงานผลการดําเนินโครงการ วมว. ในช่วงเดือนเมษายน – กันยายน 2554 สรุปได้ดังนี้ 
  1. สนับสนุนนกัเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโครงการจํานวน 4 รุ่น (ปีการศึกษา 2551 – 2554) รวม 16 
ห้องเรียน ใน 7 โรงเรียน ได้แก่ 
   1.1 โรงเรียนทีเ่ป็นมหาวิทยาลัย – โรงเรียนนําร่อง 4 แห่ง โรงเรียนละ 3 ห้อง ดังนี้ 
    1.1.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
    1.1.2 โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ในการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี
    1.1.3 โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ในการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้า
ธนบุรี 
    1.1.4 โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ ในการกํากับดูแลของมหาวิทยาลัย  
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ ่
   1.2 โรงเรียน – มหาวิทยาลยัที่ขยายเพิ่ม 3 แห่ง ดังนี ้
    1.2.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการกาํกับดูแลของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตปัตตานี จํานวน 2 ห้องเรียน 
    1.2.2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกําแพงแสน – 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน จํานวน 1 หอ้งเรียน 
    1.2.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) – มหาวิทยาลยัขอนแก่น จํานวน 
1 ห้องเรียน 
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  2. การจัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนห้องเรียนวิทยาศาสตร์โครงการ วมว. ประจําปีการศึกษา 2554 ของ
มหาวิทยาลัยโครงการ วมว. ทั้ง 7 แห่ง ซึ่งมีลักษณะทีแ่ตกต่างกันตามบริบทและศักยภาพของแต่ละมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ มี
โครงสร้างหลักสูตรตามหลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  3. การจัดกิจกรรมร่วมระหวา่งมหาวิทยาลัย – โรงเรียนในโครงการ วมว.  
   3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (รุ่นที่ 4) ประจําปีการศึกษา 2554 ระหว่างวันที่ 
11-13 มิถุนายน 2554 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน 
   3.2 สนับสนุนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญใ่นการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดการเรียนรู้แบบ Inquiry Based Learning” เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม – 1 มิถนุายน 2554 ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์วิทยาเขตหาดใหญ ่
  4. การติดตามและประเมินผล 
   4.1 การประเมนิผลโครงการ วมว. เมื่อสิ้นปีที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2550 
ซึ่งได้จัดจ้างสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นที่ปรึกษาขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณารายงานฉบับ
สมบูรณ ์
   4.2 การจัดทําระบบฐานข้อมูลนักเรียนในโครงการ วมว. และเว็บไซต์โครงการ วมว. 
  5. ในการดําเนินการ ตามข้อ 1-4 ได้ใช้งบประมาณจากการบริหารโครงการ วมว. ประจําปี พ.ศ. 2554 จํานวน
ทั้งสิ้น 96,822,311.29 บาท และได้กันเงินเหลื่อมปี จํานวน 2,642,383.37 บาท เพื่อใช้จ่ายในการดําเนินงานโครงการสืบเนื่อง
ในปี 2555 ต่อไป 
 

แต่งต้ัง
27.  เรื่อง แต่งตั้ง 
  1.  การแต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง  นางอรทัย  มลูคํา  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนา
นวัตกรรมการจัดการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่าย
และการมีส่วนร่วม  (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ)  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  ต้ังแต่
วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ซึง่เป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถว้นสมบูรณ์  ทัง้นี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง             
เป็นต้นไป  
  
  2.  การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตาํแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สาํนกันายกรัฐมนตรี) 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ แต่งต้ัง นายพงษ์อาจ ตรีกิจวัฒนากุล ผู้อํานวยการสํานัก
กฎหมายและระเบียบราชการ สํานักงาน ก.พ.ร. ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการ
ทรงคุณวุฒิ) สาํนักงาน ก.พ.ร. สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 7 มถิุนายน 2554 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  3.  แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง ว่าที่ร้อยตรี มังกร หริรักษ ์ผู้อํานวยการสํานัก
นโยบายและแผนการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันที่ 26 
กรกฎาคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นต้นไป และให้
พ้นจากตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป 
 
  4.  แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการและกลไกการปฏิบติังานฟื้นฟู  เยียวยาผู้ได้รบัผลกระทบจาก
สถานการณ์อทุกภัย เพิ่มเตมิ 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 274/2554 เรื่อง  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการและ
กลไกการปฏิบัติงานฟื้นฟู เยียวยา  ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เพิ่มเติม 
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  ตามท่ีได้มีคําสัง่สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 230/2554 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2554 เรื่อง การแต่งต้ัง
คณะกรรมการและกลไกการปฏิบัติงานฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย เรียกโดยย่อว่า “กฟย.”  และให้
ใช้ช่ือเป็นภาษาอังกฤษว่า “Flood  Recovery and Restoration Committee” นั้น  
  เพื่อให้การฟื้นฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรมและความเป็นอยู่ของประชาชน  และด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน   เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (3) (6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  จึงให้
แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการและกลไกการปฏิบัติงานฟื้นฟู  เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) 
เพิ่มเติม ดังนี้ กรรมการ ประกอบด้วย นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง  นายบัณฑูร สุภัควณิช 
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี   
  ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ 27 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป  
 
  5.  มอบหมายรัฐมนตรีรับผดิชอบเรง่รัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาต ิเพื่อช่วยเหลอื
ประชาชนโดยเร่งด่วน รวม 58 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 272/2554 เรื่อง มอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด 
กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน รวม 58 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร 
  ตามท่ีได้มีคําสัง่สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 157/2554  ลงวันที่  12 กันยายน 2554 เรื่อง มอบหมายรัฐมนตรีที่
รับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน  จํานวน 50 จังหวัด และคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 175/2554 ลงวันที่ 29 กันยายน 2554 เรื่อง มอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด   กํากับ ติดตามการกู้
วิกฤตจากภัยธรรมชาติ  เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน  เพิ่มเติม  จํานวน 12 จังหวัด และบันทกึลงวันที่ 26 กันยายน 
2554 เรื่อง มอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ  เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดย
เร่งด่วน ซึ่งได้มอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จงัหวัดปทุมธานี และจังหวัดลพบุรี  นั้น 
  โดยที่สถานการณ์ภัยพิบัติจากอุทกภัยในปัจจุบันยังคงครอบคลุมพ้ืนที่ในหลายจังหวัด รวมทั้งกรุงเทพมหานคร 
ส่งผลให้ประชาชน บ้านเรือน ทรัพย์สิน และพื้นที่เกษตรกรรม รวมถึงระบบสาธารณูปโภคได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมาก  
ซึ่งรัฐบาลจะตอ้งดําเนินการแก้ไขปัญหา  เพือ่ช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัย  โดย
ในบางพื้นที่แมว่้าสถานการณ์จะได้มีการคลีค่ลายแล้ว แต่จะต้องเร่งรัดการดําเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาจ่ายเงิน
ชดเชยให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย  และฟื้นฟู  ซ่อมแซม  บูรณะ บ้านเรือน สถานที่สําคัญ  พ้ืนที่เกษตรกรรม รวมถึง
สาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหายให้กลับคืนสู่สภาพเดิมโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตตามปกติและมีคณุภาพชีวิตที่ดี
ขึ้นกว่าเดิม  
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (1) (9) และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน  พ.ศ. 2534 จึงให้ยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 157/2554 ลงวันที่ 12 กันยายน 2554 และคําสั่งสํานัก
นายกรัฐมนตร ีที่ 175/2554 ลงวันที่ 29 กันยายน 2554 เรื่อง มอบหมายรัฐมนตรีรับผดิชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤต
จากภัยธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน รวมถึงบันทึกลงวันที่ 26 กันยายน 2554 เรื่อง มอบหมายรัฐมนตรี
รับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ  เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน ซึ่งได้มอบหมายรัฐมนตรี
รับผิดชอบในพื้นที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดลพบุรี และ มคีําสั่งดังต่อไปนี้  
  1. มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผดิชอบเร่งรัด  กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนโดยเร่งด่วน  รวม 58 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร  โดยแบ่งเป็นพื้นที่รายจังหวัดตามตารางแนบท้ายคําสั่งนี้  
  2. ใหผู้้รับผิดชอบตามข้อ 1. มีอํานาจหน้าที่ในการเร่งรัด กํากับ ติดตาม สนับสนุน ประสานงาน การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานที่รัฐกํากับดูแล ในเขตจังหวัดพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง
การประสานงานกับภาคเอกชนและผู้แทนประชาชนในพื้นที่ และผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้ผู้รับผิดชอบรายงานนายกรัฐมนตรี
ทราบโดยตรง  และหากมีเรื่องสําคัญหรือประเด็นที่คาบเกี่ยวหลายหน่วยงาน หรือส่วนราชการ หรือหลายจังหวัด ให้นําหารือ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ) เพือ่เสนอนายกรัฐมนตรีวินิจฉัยสั่งการ 
  3. ใหผู้้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการต่างๆ  เป็นฝ่ายเลขานุการของรอง
นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และให้ผู้ตรวจราชการทุกกระทรวงเป็นฝ่ายเลขานุการของรัฐมนตรีในแต่
ละกระทรวง ทีร่ับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติฯ ตามคําสั่งนี้  
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  4. ใหส้ํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตริ  และกระทรวงต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการทํางานของรัฐมนตรีผู้
ได้รับมอบหมาย เสนอข้อมูล ประสานงาน อํานวยความสะดวก  และใหค้วามร่วมมือในการปฏิบัติงานตามคําสั่งนี้ด้วย  และให้
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง (พลตํารวจตรี ธวัช บุญเฟื่อง) เป็นผู้ประสานงานติดตามการรายงานต่อนายกรัฐมนตรี  
  ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ 25 พฤศจกิายน พ.ศ. 2554  
 

การมอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเรง่รัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ 
 

 
 
 
 
 

จังหวัด ฝ่ายการเมืองที่รับผิดชอบ จังหวัด ฝ่ายการเมืองที่รับผิดชอบ
1. นครสวรรค ์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ 2. ชัยนาท นายธีระ วงศ์สมุทร 
3. อ่างทอง นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์ 4. พระนครศรอียุธยา นายวิทยา บุรณศิร ิ
5. สระบุร ี นายชูชาติ หาญสวัสด์ิ 6. สุพรรณบุรี นายชุมพล ศิลปะอาชา
7. นครปฐม นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ 8. สมทุรสาคร นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์
9. ปทุมธาน ี นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 10. นนทบุรี นายปลอดประสพ สุรสัวดี
11. นครนายก พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก 12. ฉะเชิงเทรา นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
13. ลพบุรี นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล 14. ร้อยเอ็ด นายกิตติศักด์ิ หัตถสงเคราะห์
15. อุบลราชธานี นายพรศักด์ิ เจริญประเสรฐิ 16. พิจิตร นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์
17. พิษณุโลก นายพิชัย นริพทะพันธ์ 18. อุทัยธานี พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก 
19. สิงห์บุรี พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก 20. ปราจีนบุรี นายฐานิสร์ เทยีนทอง
21. สระแก้ว นายฐานิสร์ เทยีนทอง 22. ขอนแก่น นายภูมิ สาระผล 
23. นครพนม นายภูมิ สาระผล 24. มกุดาหาร นายภูมิ สาระผล 
25. ศรสีะเกษ นายพรศักด์ิ เจริญประเสรฐิ 26. ยโสธร นายพรศักด์ิ เจริญประเสรฐิ
27. สุรินทร ์ นายพรศักด์ิ เจริญประเสรฐิ 28. มหาสารคาม นางบุญรื่น ศรธีเรศ 
29. กาฬสินธ์ุ นางบุญรื่น ศรธีเรศ 30. อุดรธานี นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
31. หนองคาย นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น 32. บึงกาฬ นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น
33. สกลนคร นายต่อพงษ์ ไชยสาส์น 34. บุรีรมัย์ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สขุ
35. ชัยภูม ิ นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ 36. นครราชสีมา นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล
37. อํานาจเจรญิ นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สขุ 38. เลย นายปรีชา เร่งสมบูรณ์สขุ
39. เชียงราย นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล 40. แพร่ นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล
41. เชียงใหม ่ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ 42. ลําปาง นายบุญทรง เตริยาภิรมย์
43. ลําพูน นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ 44. น่าน พล.อ.ยุทธศักด์ิ ศศิประภา
45. แม่ฮ่องสอน นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 46. อุตรดิตถ์ นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
47. สุโขทัย พล.อ.อ.สุกําพล สุวรรณทัต 48. เพชรบูรณ์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ 
49. ตาก นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ 50. กําแพงเพชร นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์
51. ชลบุร ี นางสุกุมล คุณปลื้ม 52. ระยอง นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ
53. จันทบุร ี นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ 54. ตราด นายพิชัย นริพทะพันธ์ุ
55. พังงา นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 56. สตูล นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 
57. ระนอง พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก 58. ภูเก็ต พล.ต.อ.โกวิท วัฒนะ 
59. กรุงเทพมหานคร นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ก.ท.ม. (ฝั่งธนบุรี) ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บํารุง 
ก.ท.ม. (ตอนบน) น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ ก.ท.ม. (ฝั่งตะวันออก) นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง
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  6.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ ประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้  
  1. นายวิจารย์  สิมาฉายา ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมควบคุม
มลพิษ  
   2. นายบุญชอบ  สุทธมนสัวงษ์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  
  3. นายนิทัศน์  ภู่วัฒนกุล รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทรัพยากร
ธรณี   
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  7.  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 7 ราย ในจํานวนนี้เป็นการแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา
ต่างประเทศจํานวน 5 ราย ซึง่ได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว ดังนี้  
   1. นายปสันน์  เทพรักษ์ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง   
   2. นายจักริน ฉายะพงศ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพนัธ์สาธารณรัฐบราซิล 
ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมพิธีการทูต  
  3. นายบรรสาน  บุนนาค อธิบดีกรมพิธีการทูต ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
วอร์ซอ สาธารณรัฐโปแลนด ์ 
  4. นายธฤต  จรุงวัฒน์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพรทิอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล   
   5. นางสาวทัศนาวดี  เมี้ยนเจริญ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชน
บังกลาเทศ ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ โรมาเนีย  
  6. นายมาริษ  เสงี่ยมพงษ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกาฐมาณฑุ สหพันธ์สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยเนปาล ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา เครือรัฐออสเตรเลีย   
   7. นายมารุต  จิตรปฏิมา เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลาม
ปากีสถาน ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์  
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  8.  การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ประภาษ  ไพรสุวรรณา รอง
ศาสตราจารย์ระดับ 9 คณะวศิวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนนายสุกิจ  เจรญิรัตนกุล ทีล่าออก ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป  
 
  9.  การแต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการการประปานครหลวง (เพิ่มเติม)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังนางวิภารัตน์  อัศววิรุฬหการ เป็นกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการการประปานครหลวง ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป  
 
  10.  การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟา้นครหลวง  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวงชุดใหม่ จํานวน 14 คน ดังนี้ 1. นายพระนาย  สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย 2. นายวีระยุทธ  เอี่ยมอําภา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทน 
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 3. นายถวัลย์วงศ์  ธีระวิทยภิญโญ กรรมการผูจ้ัดการ โรงแรม ซีนทิ (อยูใ่นบัญชีรายชื่อฯ) 
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4. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น รักษาราชการแทน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (อยู่ในบัญชี
รายชื่อฯ) 5. นายสมศักย์  ภูรีศรีศักด์ิ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี (อยู่ในบัญชีรายชื่อฯ) 6. นายภาณุ  อุทัยรัตน์ ที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตร ี(อยู่ในบญัชีรายชื่อฯ) 7. ศาสตราจารย์ ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า       
พระนครเหนือ (อยู่ในบญัชีรายชื่อฯ) 8. นายจุมพล  สําเภาพล รองปลัดกรุงเทพมหานคร 9. พลตํารวจเอก พงศพัศ  พงษ์เจริญ 
รองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ (อยู่ในบัญชีรายชื่อฯ) 10. นายสมบูรณ์  ม่วงกล่ํา อัยการพิเศษ สํานักงานอัยการสูงสุด              
11. นายสมชัย  สัจจพงษ ์ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง (ผูแ้ทนกระทรวงการคลัง) (อยู่ในบัญชีรายชื่อฯ)              
12. เรืออากาศเอก ศิริเดช  จลุเปมะ อดีตกัปตัน บริษัทการบินไทย จํากัด (มหาชน) (อยู่ในบัญชีรายชื่อฯ) 13. นายเถลิง            
อยู่บํารุง กรรมการผู้จัดการ บริษัท บอสส์บ๊อกซิ่ง 2000 จํากัด 14. นายเดชบุญ  มาประเสริฐ ประธานกรรมการ                   
บริษัท ดูอ้ิงเวล อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป ส่วนกรณนีายสมบูรณ์  ม่วงกล่ํา    
ให้มีผลต้ังแต่วันที่คณะกรรมการอัยการอนุมัติเป็นต้นไป ซึ่งต้องไม่ก่อนวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ  
 
  11.  การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลขา่วสารของราชการ (กขร.) แทนตาํแหน่งที่
ว่าง  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังนายยงยุทธ  กปิลกาญจน์ เป็น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ แทนตําแหน่งที่ว่าง ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจกิายน 2554 
เป็นต้นไป  
 
  12.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นทีพ่ิเศษ
เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล  ศิลปอาชา) เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (กพท.) เนื่องจากประธาน
กรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ลาออก ดังนี้  นายวัลลภ  พลอยทับทิม เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประกอบด้วย นายเฉลิมพร  พิรุณสาร นายสมชัย  เพียรสถาพร นายสุรินทร์  ประสิทธ์ิหิรัญ นายพลทิตย์          
ภุกพิบูลย์ รองศาสตราจารย์ วินัย ล้ําเลิศ โดยให้เริ่มวาระการดํารงตําแหน่งใหม่ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป 
 
  13.  การแต่งตั้งผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม ้ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสนอแต่งต้ังนายชัยภัฎ  สมบูรณ์
ดํารงกุล ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยให้มผีลต้ังแต่วันที่ลงนามในสญัญาจ้างเป็นต้นไป ทั้งนี้      
นายชัยภัฎ  สมบูรณ์ดํารงกุล จะต้องลาออกจากการเป็นพนักงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ก่อนวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง  
 
  14.  แต่งตั้งกรรมการผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในคณะกรรมการบริหารกิจการขององคก์าร
อุตสาหกรรมป่าไม้  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสนอแต่งต้ัง นายชวลิต  ชูขจร 
ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ แทน    
นายเฉลิมพร  พิรุณสาร ทั้งนี ้ต้ังแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป  
 
  15.  การแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคณุวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองผูบ้รโิภค  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์) ประธานกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภค จํานวน 8 ราย ดังนี้ 1. นายวรวิทย์         
ชัยลิมปมนตรี 2. นายวุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 3. นายชาญวิทย์  เอนกสัมพันธ์ 4. นายบรรยงค์  สุวรรณผ่อง 5. นายพยุงศักด์ิ  
ชาติสุทธิผล 6. นายโฆสิต  สวิุนิจจิต 7. พลตํารวจโท รชต  เย็นทรวง 8. นายวัยวุฒิ  หล่อตระกูล ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 29 
พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป  
  
  16.  แจ้งเปลีย่นแปลงรายชื่อประธานกรรมการและกรรมการองค์การอิสระฯ จํานวน 3 ราย  
   คณะรัฐมนตรีรบัทราบตามที่คณะกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ (กอสส.) เสนอการ
เปลี่ยนแปลงประธานกรรมการและกรรมการองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จํานวน 3 ราย ดังนี้  



 25 

   1. ศาสตราจารย์เปี่ยมศักด์ิ  เมนะเศวต ผู้แทนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรรมการด้านสถาบันอุดมศึกษา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ เป็นประธานกรรมการแทนนายวีรวัธน์  ธีรประสาธน์ ที่ลาออก โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 
2554 เป็นต้นไป  
   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยอม  รอตมงคลดี ผู้แทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นกรรมการ
สถาบันอุดมศึกษาด้านทรัพยากรธรรมชาติ แทนศาสตราจารย์เป่ียมศักด์ิ  เมนะเศวต ที่เลื่อนขึ้นเป็นประธานกรรมการ โดยใหม้ี
ผลต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป  
  3. พลตํารวจตรี ชุมศักด์ิ  พฤกษาพงษ์ ผู้แทนจากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการด้านองค์การ
เอกชนด้านสุขภาพ แทนนายวีรพงษ์  เกรียงสินยศ ที่ลาออก โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป  
   4. นายกฤษฎา  ให้วัฒนานุกูล ผูแ้ทนจากมลูนิธิประชาคมราชบุรี เป็นกรรมการด้านองค์การเอกชนด้าน
สิ่งแวดล้อม แทนนางสาวเพ็ญโฉม  แซ่ต้ัง ที่ลาออก โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 9 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป  
และลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อทราบทั่วกันต่อไป   
 
  17.  แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให้
ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้  
  1. นายปกรณ์  อมรชีวิน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นายพานิช  จิตร์แจ้ง รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   3. นายพีรพัฒน์  พรศิริเลศิกิจ รองเลขาธิการสํานักงานประกันสังคม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
 
 

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


