
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวที่ 01/10
                                                            วันที่ 4  ตุลาคม  2554         
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล     
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตร ี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด                
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าว               
ผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี สรุปสาระสําคญัได้ดังนี้ 
  กฎหมาย  
  1.  เรื่อง   ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรนีครินทร์ (ฉบับที่ ..) 
    พ.ศ. ....  
  2.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา
    การได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  3.   เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจํารถ พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักร
    ซึ่งวัตถุหรืออาวุธ เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิต 
    อาวุธ และการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลิตอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ. .... และ
    ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตขยายหรือจําหน่าย
    อาวุธให้แก่บุคคลอ่ืนนอกจากหน่วยงานตามมาตรา 7 พ.ศ. .... 
  6.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการแก้ปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่ม
    และภัยแล้ง พ.ศ. .... 
  เศรษฐกิจ 
  7.  เรื่อง   ขออนุมัติจัดสรรโควตานําเข้านมผงขาดมันเนยที่ผู้ประกอบการแจ้งคืนโควตาและขอเพิ่มเติม 
    ปี 2554 
  8.  เรื่อง   ขอขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง  
   9.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
  10.  เรื่อง  การจัดซื้ออาหาร เครื่องบริโภค และวัสดุเพื่อการหุงหาอาหาร ประจําปีงบประมาณ 
    พ.ศ. 2555 ของกระทรวงยุติธรรม  
  11.  เรื่อง  มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2554 (ครั้งที่ 138) 
  12.   เรื่อง  โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก 
  13.   เรื่อง   โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลติ 2554/55 
  สังคม 
  14.  เรื่อง  แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 
  15.  เรื่อง   โครงการจัดทําบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)  
 16.  เรื่อง   การขอปรับปรุงสวัสดิการเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาลสําหรับบิดามารดาของพนักงาน
   การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่เข้าทํางานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548  
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 ต่างประเทศ 
  17.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับองค์การ
    โรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ 
  18.  เรื่อง  การจัดต้ังองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice 
    Reserve : APTERR) 
  19.  เรื่อง  ขออนุมัติลงนามร่างความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธ์ิ การใช้ การบริหาร และการบํารุงรักษา 
    สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คําม่วน) 
  20.  เรื่อง   ขออนุมัติขยายกรอบวงเงินตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพขององค์การขนส่งมวลชน 
    กรุงเทพ  
  21.  เรื่อง   การจัดทําข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทย
    กับรัฐบาลอินโดนีเซียและการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทย
    กับรัฐบาลบังกลาเทศ รวมทั้งการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ของรัฐบาลไทย   
  22.  เรื่อง   การอนุวัติพิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรฐัเปรู  เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้า
    และอํานวยความสะดวกทางการค้า  และพิธีสารที่เกี่ยวข้อง  และร่างกรอบการเจรจาความ
    ตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกบัรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเปรู  
  23.   เรื่อง  รายงานประจําปีและรายงานงบการเงินขององค์กรร่วมไทย – มาเลเซียประจําปี 2553 
  24.  เรื่อง  การจัดทําบันทึกความเข้าในเรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงิน
    กับหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศนอร์เวย์ และกับหน่วยข่าวกรองทางการเงิน 
    ประเทศฟิจิ 
  25.  เรื่อง  ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมระหว่างประเทศ 
  26.  เรื่อง  การพิจารณาลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิใหบุ้คคลถูกบังคบัให้
    สูญหาย (International Convention for the Protection of all Persons from  
    Enforced Disappearance ) 
  27.  เรื่อง  การรับรองร่างปฏิญญาคูเวตของการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) 
    ครั้งที่ 10 
  แต่งตั้ง 
  28.   เรื่อง   แต่งต้ัง 
  1.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์ 
   งบประมาณทรงคุณวุฒิ) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  2.  แต่งต้ังกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอ้อยและ 
   น้ําตาลทราย  พ.ศ. 2527  
  3.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่งอธิบดีกรม 
   ประชาสัมพันธ์  
   4.  ขอรับโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
   (นักบริหารระดับสูง) 
  5.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
   พ.ศ. 2545  
  6.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
   (กระทรวงสาธารณสุข)  
  7.  แต่งต้ังเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
  8.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  9.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  10. แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  11.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง  
   (กระทรวงศึกษาธิการ)  
   12.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
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   13.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
    อุตสาหกรรม  
  14.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่
    ประเทศไทย 
    15.  มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ 
    เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนเพิ่มเติม 
  16.  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการ 
    ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) ต่อนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนใน
    ชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรณุาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

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

1. เรื่อง  ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรนีครินทร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการดูแลรักษาสวนสมเด็จ                 
พระศรีนครินทร์ (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่าง
กฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณาและให้ดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสาํคญัของร่างระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี  
  1. แก้ไขปรับปรุงการจัดเรียงลําดับสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จากเดิมที่เรียงลําดับตามการแบ่งเขตการศึกษา 
เป็น เรียงลําดับตามการเปิดสวน และแก้ไขเพิ่มเติมช่ือหน่วยงานผู้ดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมายและ
สอดคล้องกับหน่วยงานผู้รับผิดชอบดําเนินงานที่สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  มีพ้ืนที่ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงาน
นั้น (ร่างข้อ 3 แก้ไขเพิ่มเติมขอ้ 5)  
   2. แก้ไขชื่อตําแหน่งของผู้ได้รับการแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการอํานวยการบริหารและสนับสนุนสวนสมเด็จ         
พระศรีนครินทร์ให้ถูกต้องตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง  เพิ่มเติมตําแหน่งเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัด  และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการบริหารและสนบัสนุน              
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  และแก้ไขปรับปรุงจํานวนกรรมการในส่วนของบุคคลอ่ืน  จากเดิมที่กําหนดให้ผู้ดูแลรับผิดชอบ
ดําเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์  เสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังอีกไม่เกิน 20 คน เป็นกรรมการ เป็น ให้มบุีคคลอ่ืนอีก
ไม่เกิน 16 คน เป็นกรรมการ (ร่างข้อ 3 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 6)  
  3. แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจคณะกรรมการฯ ใหม้ีอํานาจพิจารณาและอนุมัติกิจกรรมและกาํหนดอัตราค่าผ่านประตู
เข้า-ออก สวนสมเด็จพระศรนีครินทร์ (ร่างข้อ 5 แก้ไขเพิม่เติมข้อ 14)   
   4. แก้ไขเพิ่มเติมแหล่งทีม่าของเงินหรือผลประโยชน์ที่จะนํามาใช้ในการดูแลรักษาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์          
(ร่างข้อ 5 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 12)  
  5. แก้ไขผู้มีอํานาจอนุมัติ  จากเดิมที่กําหนดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ เป็น ให้คณะกรรมการฯ เป็น           
ผู้พิจารณาอนุมัติ  และเพิ่มขอ้ความ “ผู้ดูแลรับผิดชอบการดําเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร”์ (รา่งข้อ 5 แก้ไขเพิ่มเติม          
ข้อ 14 และร่างข้อ 6 แก้ไขเพิ่มเติมข้อ 16)  
 
2.  เรื่อง ร่างพระราชบญัญติัระเบยีบขา้ราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจาํ
ตําแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการ           
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  และใหส้่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพจิารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาต่อไป 
  2. เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของข้าราชการทหาร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....                 
ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว  โดยให้นําร่างพระราชกฤษฎีกาในเรื่องนี้ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย และ
ประกาศใช้บังคับในราชกิจจานุเบกษาพร้อมกับร่างพระราชบัญญัติตามข้อ 1 ต่อไป   
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติและร่างพระราชกฤษฎีกา 
  1. ร่างพระราชบัญญัติตามข้อ 1.1 ใหแ้ก้ไขคาํว่า “4. ประเภทวิชาการในโรงเรียนทหาร”  ในบญัชีอัตราเงิน
ประจําตําแหน่งข้าราชการทหารท้ายพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการทหาร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2551 เป็นคําว่า “4. ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหม” 
(ร่างมาตรา 3)  
  2. ร่างพระราชกฤษฎีกาตามข้อ 1.2 ให้แก่ไขความในพระราชกฤษฎีกาการได้รับเงินประจําตําแหน่งของ
ข้าราชการทหาร พ.ศ. 2553 จากความว่า “ประเภทวิชาการในโรงเรียนทหาร” เป็น “ประเภทวิชาการในสถาบันการศึกษา
สังกัดกระทรวงกลาโหม” ทกุแห่งแทนโดยกําหนดให้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 8 และมาตรา 9 วรรคหนึง่ไว้ในร่างมาตรา 3 และ             
ร่างมาตรา 4 ตามลําดับ (ร่างมาตรา 3 และร่างมาตรา 4) 
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3.  เรื่อง ร่างพระราชบญัญติัป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. .... 
ตามท่ีสํานักงานอัยการสูงสุดเสนอ และให้สง่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รบัข้อสังเกตของ
คณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพจิารณา  ก่อนเสนอสภา
ผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป เมื่ออนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ  พิธีสารเพื่อป้องกัน 
ปราบปราม  และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก  เสริมอนสุัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ   และพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผูย้้ายถิ่น โดยทางบก  ทางทะเล   และทางอากาศ เสริม
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ตามมาตรา 190 วรรค
สอง  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้ว และหากสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกามีการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติใน
สาระสําคัญทีแ่ตกต่างไปจากหลกัการที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีนําร่างพระราชบัญญัติเสนอ
คณะรัฐมนตรพิีจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  ทั้งนี้ ให้กระทรวงการต่างประเทศเร่งรัดการนําอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรม
ข้ามชาติ พิธีสารเพื่อป้องกัน ปราบปราม และลงโทษการค้ามนุษย์โดยเฉพาะสตรีและเด็ก เสริมอนุสญัญาสหประชาชาติว่าด้วย
การต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และพิธีสารว่าด้วยการต่อต้านการลักลอบขนผู้ย้ายถิ่น โดยทางบก ทางทะเล และทาง
อากาศ เสริมอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
ก่อนเสนอรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบตามมาตรา 190 วรรคสอง  ของรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทยต่อไป  
  สาระสาํคญัของร่างพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนด   120 วันนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น
ต้นไป (ร่างมาตรา 2)  
  2. กําหนดนิยามคําว่า “องค์กรอาชญากรรม”   “องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” “การอําพราง” “สายลบั” 
“ข้อมูลข่าวสาร” และพนักงานสอบสวน” เป็นต้น (ร่างมาตรา 3)  
  3. กําหนดให้นายกรัฐมนตรี รฐัมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  และอัยการสูงสุด รักษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ และใหม้ีอํานาจในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกับอํานาจหน้าที่ของตน (ร่างมาตรา 4)  
  4.  กําหนดฐานความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ หลักเกณฑ์การกระทําความผิดที่กระทาํนอก
ราชอาณาจักร การพยายามกระทําความผิดหรือตระเตรียมหรือสนับสนุนการกระทําความผิดฐานอาชญากรรมข้ามชาติ และ
กําหนดหลกัเกณฑ์ที่ต้องรับผิดฐานขัดขวางกระบวนการยุติธรรม (ร่างมาตรา 7 ถึงร่างมาตรา 11) 
  5.  กําหนดใหพ้นักงานเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้บริหาร
ท้องถิ่น ข้าราชการ  พนักงานฝ่ายปกครอง พนักงานองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ  กรรมการหรือผู้บริหารหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ กรรมการ ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของสถาบันการเงิน   หรือกรรมการขององค์กร
ต่างๆ ตามรัฐธรรมนูญที่ได้กระทําความผิดต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น  และให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่หรือข้าราชการผู้กระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการอันเกี่ยวเนื่องกับการกระทําตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษ
เป็นสามเท่าของโทษที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น (ร่างมาตรา 12 และร่างมาตรา 13)  
  6. กําหนดหลกัเกณฑ์วิธีการสืบสวนสอบสวนคดีองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ กําหนดผู้เป็นพนักงานสอบสวน
ผู้รับผิดชอบคดี ผู้ทําการสอบสวน  อํานาจสอบสวน การให้อํานาจพนักงานสอบสวนเข้าไปในเคหสถาน สถานทีใ่ด ๆ  การค้น
บุคคลหรือยานพาหนะ การจับกุม ยึดหรืออายัด และการกักตัวบุคคล เป็นต้น  กําหนดวิธีการการได้มาซึ่งเอกสารหรือข้อมูล
ข่าวสาร การให้บุคคลจัดทําเอกสารหรือหลกัฐานใดหรือเขา้ไปแฝงตัวในองค์กรเพื่อประโยชน์ในการสืบสวนสอบสวน การให้
อัยการสูงสุดมีอํานาจอนุมัติให้มีการเคลื่อนย้ายคน  สัตว์ หรือสิ่งของต้องห้ามผ่านออกไปจาก   ผ่าน ภายในประเทศหรือเข้าสู่
ดินแดนของรัฐหนึ่งหรือมากกว่ารัฐหนึ่ง การให้อํานาจพนักงานสอบสวนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่อาจใช้เครื่องมือสื่อสาร
โทรคมนาคม เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใดในการติดตามความเคลื่อนไหว และการกาํหนดความผิดฐานเป็น
องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ร่างมาตรา 14 
ถึงร่างมาตรา 22)  
  7. กําหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินคดี  เช่น หากผู้ต้องหาให้ข้อมูลที่
สําคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสืบสวนสอบสวน  ให้พนักงานสอบสวนบันทึกข้อมูลดังกล่าวไว้ในสํานวนเพื่อเสนอต่อ
อัยการสูงสุด กําหนดให้อัยการสูงสุดมีอํานาจใช้ดุลยพินิจออกคําสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา  และหากการให้ขอ้มูลดังกล่าวได้กระทําใน
ระหว่างพิจารณาคดีของศาลให้อัยการสูงสดุมีอํานาจออกคําสั่งถอนฟ้อง  ถอนอุทธรณ ์ถอนฎีกา  หรอืไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกาจําเลย 
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รวมทั้งกําหนดให้ศาลอาจใชดุ้ลยพินิจลงโทษน้อยกว่าอัตราโทษขั้นตํ่าที่กําหนดไว้สําหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ (ร่างมาตรา 23 
ถึงร่างมาตรา 25) 
  8. กําหนดบทกําหนดโทษ (รา่งมาตรา 26 ถึงร่างมาตรา 35)  
   
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตปฏิบัติหนา้ที่เป็นผูป้ระจาํรถ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการขอและการออกใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจํารถ                 
พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2525) ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2535) ฉบับที่ 38 (พ.ศ. 2535) 
และฉบับที ่43 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทหารบก พ.ศ. 2522 (ร่างข้อ 2) 
  2. กําหนดให้ผู้ใดประสงค์จะปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจํารถ ให้ย่ืนคําขอรบัใบอนุญาตตามแบบที่อธิบดีประกาศ
กําหนด พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐาน (ร่างข้อ 4 - ร่างข้อ 5) 
  3. กําหนดให้ใบอนุญาตมี 2 แบบ คือ ใบอนุญาตที่ไม่ได้ออกด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และใบอนุญาตที่ออกด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ (ร่างข้อ 6) 
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสัง่หรือนาํเขา้มาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธ เพื่อ
ใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเปน็ตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเก่ียวกับการผลิตอาวุธ และการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธทีใ่ช้ในการผลิต
อาวธุหรืออาวธุที่ผลิตขึน้ พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตขยายหรือ
จําหนา่ยอาวุธให้แก่บุคคลอืน่นอกจากหนว่ยงานตามมาตรา 7 พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งหรือนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธ เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ และการขนย้าย
วัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลติอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ. .... และร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการ
ขออนุญาตขยายหรือจําหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอ่ืนนอกจากหน่วยงานตามมาตรา 7 พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ ที่สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งหรือนําเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรือ
อาวุธ เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ และการขนย้ายวัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลติ
อาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น พ.ศ. .... มีสาระสาํคัญ คือ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสั่งหรือนําเข้ามาใน
ราชอาณาจักรซึ่งวัตถุหรืออาวุธ เพื่อใช้ในการผลิตอาวุธ หรือเป็นตัวอย่างหรือเพื่อวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาวุธ และการขนย้าย
วัตถุหรืออาวุธที่ใช้ในการผลติอาวุธหรืออาวุธที่ผลิตขึ้น 
  2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตขยายหรือจําหน่ายอาวุธให้แก่บุคคล
อ่ืนนอกจากหน่วยงานตามมาตรา 7 พ.ศ. .... มีสาระสําคญั คือ กําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตขยายหรือ
จําหน่ายอาวุธให้แก่บุคคลอ่ืนนอกจากหน่วยงานตามมาตรา 7 
 
6. เรื่อง ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบรหิารจัดการแกป้ัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่มและภัยแล้ง พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบปรับปรุงแก้ไขร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการแก้ปัญหา    
อุทกภัย ดินโคลนถล่มและภัยแล้ง พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) เสนอ และให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
  แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถล่มและภัยแล้ง 
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ (ร่างข้อ 4(2)) และการแต่งต้ังเลขาธิการสํานกังานคณะกรรมการบริหารจัดการแก้ปัญหาอทุกภัย ดิน
โคลนถล่มและภัยแล้ง (ร่างขอ้ 7)  
 

เศรษฐกิจ
7. เรื่อง  ขออนุมัติจัดสรรโควตานําเขา้นมผงขาดมันเนยที่ผู้ประกอบการแจ้งคนืโควตาและขอเพิ่มเติม ปี 2554 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรณีการใช้โควตานมผงขาดมันเนยของกลุ่มนิติบุคคลที่ 1 คงเหลือ หรือมีการคืนโควตา
จัดสรรให้กับนติิบุคคลกลุ่มที่ 2  โดยการพิจารณาเพื่อยกโควตาข้ามกลุ่มของปี 2554 นี ้ใหเ้ป็นดุลพินิจของคณะกรรมการโคนมและ
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ผลิตภัณฑ์นม เพื่อความคล่องตัวและทันเหตุการณ์ในการบรหิารจัดการโควตา  ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2554 ตามที่
คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมเสนอ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง  
  กระทรวงเกษตรรายงานว่า 

1. ปี 2554 คณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เห็นชอบการเปิดตลาดสินค้านมผงขาดมันเนยตามความ         
ตกลงการค้าระหว่างประเทศ ประจําปี 2553 รวม 57,574 ตัน (ตามข้อตกลง WTO ปริมาณ 55,000 ตัน และ TAFTA ปริมาณ 
2,574 ตัน) โดยให้เก็บภาษีในโควตาเท่าเดิมตามที่เก็บจรงิในอัตราร้อยละ 5 และแบ่งการจัดสรรเป็น 2 กลุม่ โดยผู้ประกอบการ
กลุ่มนิติบุคคลที่ 1 ได้รับการจัดสรร ร้อยละ 80 เป็นจํานวน 46,059.20 ตัน  และผู้ประกอบกลุ่มนิติบุคคลที่ 2 ได้รบัการจัดสรร
ร้อยละ 20 เปน็จํานวน 11,514.80 ตัน  สําหรับเงื่อนไขการจัดสรร แบ่งออกเป็น 3 งวด ดังนี้ 

   1.1 งวดที่ 1 จดัสรรให้ปริมาณร้อยละ 90 ภายในเดือนมกราคม 2554 กําหนดการนําเข้าภายใน 31 
ธันวาคม 2554  

   1.2 งวดที่ 2 จดัสรรใหใ้นปรมิาณร้อยละ 10 ภายในเดือนเมษายน 2554 กําหนดการนําเข้า ภายใน 
31 ธันวาคม 2554  โดยจัดสรรให้ผู้ประกอบการที่มีการนําเข้าแล้วในงวดที่ 1 แล้ว ร้อยละ 50 ขึ้นไป โดยใช้ข้อมูลการนําเข้า
จากกรมการคา้ต่างประเทศ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554  หากผู้ประกอบการรายใดที่ได้นําเข้าในงวดที่ 1 แล้วครบร้อยละ 
100% ก่อนระยะเวลาที่กําหนดสามารถมีหนังสือแจ้งให้คณะอนุกรรมการ พิจารณาจัดสรรโควตาและอัตราภาษีนําเข้านมผงขาด
มันเนยพิจารณาก่อน 

   1.3 งวดที่ 3 กรณีที่ผู้ประกอบการที่ได้รับโควตาในงวดที่ 1 แล้วไม่มีความประสงค์นําเข้าให้ทําเรื่องขอ
คืนโควตาภายใน 31 สิงหาคม 2554 เพื่อนาํโควตาที่เหลือมาจัดสรรใหผู้ป้ระกอบการรายอื่นที่ยังมีความต้องการนําเข้าต่อไป   
  2. ในการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที ่3/2554 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554  ที่ประชุมได้พิจารณากรณีที่
ผู้ประกอบการแจ้งขอโควตาเพิ่มเติม ปี 2554 จํานวน 40 ราย ปริมาณ  8,882.12 ตัน เมื่อได้รับการจัดสรรในส่วนทีม่ีการคืน
โควตา 2,141.46 ตัน แล้ว ยังคงเหลือความต้องการเพิ่มเติมอีก ปริมาณ 6,740.66 ตัน แต่เมื่อพิจารณาข้อมูลรายงานปริมาณ
การขอหนังสือรับรองการนําเข้านมผงขาดมันเนยในโควตาปี 2554 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554 ของกรมการค้าต่างประเทศแล้ว 
พบว่าโควตาที่เปิดตลาด ปริมาณ 57,574 ตัน มีการขอหนงัสือรับรองฯ แล้ว ปริมาณ 33,078.01 ตัน ยังมีโควตาคงเหลืออยู่อีก 
24,495.99 ตัน จึงวิเคราะห์แล้ว เห็นว่ามีแนวโน้มที่จะมีการแจ้งขอคืนโควตาจากผู้ประกอบการอีกในช่วงไตรมาสสดุท้ายของป ี
2554 เช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา ที่ประชุมจึงเห็นสมควรพิจารณาแนวทางแก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการที่ยังมีความ
ต้องการเพิ่มเติมอีก ดังนี้ 

2.1 ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกรณีการใช้โควตานมผงขาดมันเนยของกลุ่มนิติบุคคลที่ 1  
คงเหลือ หรือมีการคืนโควตา โดยการพิจารณาเพื่อยกโควตาในส่วนของกลุ่มนิติบุคคลที่ 1 ไปให้กับกลุ่มนิติบุคคลที่ 2 โดยให้เป็น
ดุลพินิจของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อความคล่องตัวและทันเหตุการณ์  ในการบริหารจัดการโควตา ในช่วงไตรมาส
สุดท้ายของปี 2554 

   2.2 ให้เร่งรัดการพิจารณาการขออนมุัติเปิดตลาดและจัดสรรโควตานําเข้านมผงขาดมันเนย ปี 2555 ให้
เร็วขึ้น โดยคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นมควรพิจารณาอนุมัติให้แลว้เสร็จ ภายในเดือนพฤศจิกายน 2554 เพื่อทีก่ระทรวง
พาณิชย์จะได้ประกาศผลการจัดสรรที่จะออกหนังสือรับรองแสดงการได้รับสิทธิชําระภาษีในโควตา ปี 2555 ได้ ภายในเดือน
มกราคม 2555 และผู้ประกอบการจะได้นําเข้านมผงขาดมันเนยได้ต้ังแต่ต้นปีเป็นต้นไป 
  3. ในการประชุมคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2554 มีมติ
เห็นชอบให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบกรณีการใช้โควตานมผงขาดมันเนยของกลุ่มนิติบุคคลที่ 1 คงเหลือ หรือมีการคืน
โควตา  โดยการพิจารณาเพื่อยกโควตาในส่วนของกลุ่มนิติบุคคลที ่1 ไปใหกั้บกลุ่มนิติบุคคลท่ี 2 ขอให้เป็นดุลพินิจของคณะกรรมการ
โคนมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อความคล่องตัวและทันเหตุการณ์ในการบริหารจดัการโควตาในช่วงไตรมาสสุดท้ายของป ี2554 
 
8. เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาดําเนนิมาตรการลดภาระค่าครองชพีของประชาชนด้านการเดนิทาง  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบการขยายระยะเวลาดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพด้านการเดินทางต่อไปต้ังแต่วันที่ 1 
กรกฎาคม 2554 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2555  
   2. สําหรับการดําเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม  2554 ถึงวันที่ 30 มถิุนายน  2554 
ให้รัฐวิสาหกิจที่ดําเนนิมาตรการ  ซึ่งได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) องค์การขนสง่มวลชน
กรุงเทพ (ขสมก.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) กู้เงินเพื่อชดเชยการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยให้ กค. เป็น
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ผู้ค้ําประกันเงินกู้  และใหส้ํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมของกําลังเงินแผ่นดินตาม
ความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  
9. เรื่อง ขอความเห็นชอบปรับปรุงสภาพการจ้างที่เก่ียวกับการเงนิของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค   
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอใหก้ารไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) แก้ไขปรับปรงุระเบียบ
กองทุนสงเคราะห์ว่าด้วยการรักษาพยาบาล  เรื่อง การเบิกค่าห้องและค่าอาหารในการเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วย
ใน ทั้งในสถานพยาบาลของทางราชการ และสถานพยาบาลเอกชน โดยขอปรับอัตราการเบิกของบคุคลในครอบครัวผู้ปฏิบัติงาน
จากเดิมให้เบิกได้ตามจํานวนเงินที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินวันละ 600 บาท  เป็นให้เบิกได้ตามจํานวนเงินที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกิน
วันละ 800 บาท  
   สาระสาํคญัของเรื่อง  
  กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า  
  1. คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 
ให้ปรับเพิ่มอัตราค่าห้องพักรักษาพยาบาลของบุคคลในครอบครัวพนักงาน  จากเดิมวันละ 600 บาท เป็นวันละ 800 บาท   
   2. คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 21 มนีาคม 2554 
เห็นชอบให้ กฟภ. ปรับปรุงค่าห้องและค่าอาหารในการเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน  ทั้งในสถานพยาบาลของทาง
ราชการและเอกชน  ของบุคคลในครอบครวัพนักงาน  จากเดิมเบิกได้ตามจํานวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ไม่เกินวันละ 600 บาท 
เป็นเบิกได้ตามจํานวนเงินที่ได้จ่ายไปจริง  แต่ไม่เกินวันละ 800 บาท  
   3. กฟภ. จึงเสนอขอแก้ไขปรบัปรุงระเบียบกองทุนสงเคราะห์ว่าด้วยการรักษาพยาบาล เรื่อง การเบิกค่าห้อง
และค่าอาหารในการเข้ารับการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน  ทั้งในสถานพยาบาลของทางราชการ  และสถานพยาบาล
เอกชน โดยขอปรับอัตราการเบิกของบุคคลในครอบครัวผู้ปฏิบัติงานจากเดิมให้เบิกได้ตามจํานวนเงินที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินวัน
ละ 600 บาท เป็นให้เบิกได้ตามจํานวนเงินที่ได้จ่ายไปจริงแต่ไม่เกินวันละ 800 บาท เพื่อให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาวการณ์  
เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ปฏิบัติงาน กฟภ.  
  4. การแก้ไขปรับปรุงระเบียบกองทุนสงเคราะห์ดังกล่าว  เป็นการปรับปรุงสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงิน
สําหรับรัฐวิสาหกิจ  ในเรื่องค่ารักษาพยาบาล  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2547 สงวนไว้ให้เป็นอํานาจของ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  และคณะรฐัมนตรี ในการพจิารณาให้ความเห็นชอบก่อน  จึงจะดําเนินการได้ตาม
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2553 
 
10. เรื่อง การจัดซื้ออาหาร เครื่องบริโภค และวัสดเุพื่อการหุงหาอาหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของกระทรวง
ยุติธรรม  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอให้กรมราชทัณฑ์ดําเนินการจัดซื้ออาหารสด (ปลา 
เนื้อสัตว์ และพืชผัก) และวัสดุปรุงอาหาร ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยให้ดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรว่ีาด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป และให้กระทรวงยุติธรรม
รับความเห็นของสํานักงบประมาณที่ให้กรมราชทัณฑ์รายงานความก้าวหน้าหรือปัญหาอุปสรรคในการดําเนินการตามโครงการ
นําร่อง  ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ใหค้ณะรฐัมนตรีทราบในโอกาสต่อไปด้วย  
   สาระสาํคญัของเรื่อง  
  ยธ. รายงานว่า  
  1. กรมราชทณัฑ์ได้แจ้งแนวทางการจัดซื้อปลาและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําแปรรูปกับองค์การสะพานปลาโดยวิธีกรณี
พิเศษ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 26 ระยะเวลา 6 เดือน นับต้ังแต่
วันที่ 31 มีนาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 และได้แจ้งแนวทางการจัดซื้อเนื้อสัตว์ประเภทหมูและไกใ่ห้เรอืนจํา
และทัณฑสถาน 3 กลุ่ม ดังกล่าว โดยดําเนินการดังนี้   
    1.1 ให้เรือนจําและทัณฑสถาน 3 กลุ่ม ดําเนินการจัดซื้อเนื้อสัตว์ประเภทหมูและไก่สําหรับใช้เลี้ยง
ผู้ต้องขัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยวิธีกรณีพิเศษ  ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ไปจนกว่าการเตรียมการประกวด
ราคาทางอิเล็กทรอนิกส์จะแลว้เสร็จ  
   1.2 ให้เรือนจําและทัณฑสถานดําเนินการจัดซื้ออาหารดิบ (อาหารดิบเป็นรายสิ่ง) ยกเว้นปลาและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ําแปรรูป  สําหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขังประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยวิธีตกลงราคา หรือวิธีพิเศษ นับต้ังแต่
วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554  
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  2. เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (28 มิถุนายน 2554) ให้ ยธ. ทดลองดําเนินการจัดซื้อเนื้อสัตว์ประเภทหมูและไก่
เป็นโครงการนําร่อง ด้วยวิธีกรณีพิเศษ ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 แต่เนื่องจาก ยธ. ยังไม่ได้ข้อยุติที่จะสามารถนําไปปฏิบัติ
ได้ ดังนั้น เพื่อให้มีอาหารสําหรับใช้เลี้ยงผู้ต้องขัง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และจัดทําสัญญาใหม่ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 
2554 เป็นต้นไป  ซึ่งบัดนี้ ใกล้ครบกําหนดวันที่ 30 กันยายน 2554 ที่ได้รับการยกเว้นให้จัดซื้ออาหารสด (เนื้อสัตว์และพืชผัก) 
และวัสดุปรุงอาหารในส่วนของกรมราชทัณฑ์ตามวิธีการเดิมที่ใช้อยู่  อีกทั้งการดําเนินการกําหนดแนวทางในการจัดซื้ออาหาร
รายการเนื้อสัตว์ประเภทหมูและไก่ในโครงการนําร่องในเขตพื้นที่เรือนจําและทัณฑสถาน 3 กลุ่ม ยังไม่ได้ข้อยุติที่จะสามารถ
นําไปปฏิบัติได้ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ยธ. จึงเสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอนุมัติดังกล่าว   
 
11. เรื่อง มตคิณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งที่ 5/2554 (ครั้งที่ 138) 

 คณะรัฐมนตร ีเห็นชอบให้หัวหน้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจทุกแหง่ให้ความร่วมมือในการตรวจ
ประเมินแบบอาคารที่จะก่อสร้างใหม่ ตามท่ีกฎกระทรวงกําหนดประเภทหรือขนาดของอาคารและมาตรฐานหลักเกณฑ์และ
วิธีการออกแบบอาคารเพื่ออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 กําหนด และใหส้ํานักงบประมาณพิจารณาคําขอตั้งงบประมาณในการ
ก่อสร้างอาคารใหม่ของสว่นราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่ได้ตรวจประเมินแบบแล้ว โดยเริ่มต้ังแต่ปีงบประมาณ 2556 
 
12.  เรื่อง  โครงการบา้น ธอส. เพื่อที่อยูอ่าศัยแห่งแรก 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบโครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก  และเห็นชอบในหลักการการขอชดเชย
ภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินการโครงการตามประมาณการ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  ดังนี้ 
  สาระสาํคญัของโครงการ 
      1. โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัย เป็นโครงการสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีบ้านหลังแรกเป็นของ
ตนเอง ซึ่งผู้ขอสินเชื่อต้องไม่เคยเป็นเจ้าของบ้านมาก่อน 
  2. คุณสมบัติผูกู้้ 
      2.1  มีความต้องการที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเอง และผูกู้้ต้องย้ายช่ือเข้าเป็น “เจ้าบ้าน” และอยู่
อาศัยจริงในที่อยู่อาศัยที่ขอกู้ตามโครงการนี้ 
      2.2  ไมม่ีทีอ่ยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธ์ิของตนเอง 
      2.3  ไมม่ีช่ือเป็นหรือเคยเป็น “เจ้าของบ้าน” ในทะเบียนบ้านที่นํามาแสดงเป็นหลักฐานการยื่นกู้กับ ธอส. 
และต้องมีช่ือเป็น “ผู้อาศัย” ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 3 ปี ยกเว้น ถา้พิสูจน์ได้ว่าไม่มีกรรมสิทธ์ิในที่อยู่อาศัยตามทะเบียนบ้าน
นั้น ทั้งนี้ พนักงาน/ลูกจ้างของ ธอส. ไม่มีสทิธ์ิกู้เงินตามโครงการนี้ 
  3. วัตถุประสงค์การกู้ 
      3.1  เพื่อซือ้ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด 
      3.2  เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อทีดิ่นพร้อมปลูกสร้างอาคาร 
      ทั้งนี้ คําว่า “อาคาร” หมายถึง บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ อาคารพาณิชย์เพื่อที่อยู่อาศัย 
  4. วงเงินให้กู้ 
      4.1  ที่ดินและสิ่งก่อสร้างในวงเงินไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท 
      4.2  ไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาประเมินที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารหรือห้องชุด และไม่เกินร้อยละ 100 
ของราคาซื้อขายหรือราคาก่อสร้าง ทั้งนี้ ไม่เกินเกณฑ์หลกัประกันตามระเบียบปกติของ ธอส. 
  5. ระยะเวลาการกู้ 
      ไม่เกิน 30 ปี และอายุผู้กู้หลักที่ใชส้ิทธิรวมกับจํานวนปีที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี 
  6. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 
      6.1  ปีที ่1 – ปีที่ 3 เท่ากับ ร้อยละ 0 ต่อปี 
      6.2  ปีที ่4 – ปีที่ 7 กรณสีวัสดิการเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี กรณีรายย่อยเท่ากับ MRR 
      6.2  ปีที ่8 เป็นต้นไป กรณีสวัสดิการเทา่กับ MRR-1.00% ต่อปี กรณรีายย่อยเท่ากับ MRR-0.50% ต่อปี 
      ปัจจุบัน MRR ของ ธอส. เทา่กับร้อยละ 7.25 ต่อปี 
  7. หลักประกนั 
      ที่ดินพร้อมอาคารที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนด หรือ น.ส. 3ก หรือหนังสอืแสดงกรรมสทิธ์ิห้องชุด 
  8. เงื่อนไขอื่น 
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     8.1  กําหนดวงเงินปล่อยกู้โครงการไม่เกิน 20,000 ลา้นบาท 
     8.2  กรณผีูกู้้ชําระหนี้ปิดบัญชีหรือไถ่ถอนจํานองภายในระยะ 7 ปี นับจากวันทําสัญญากู้เงิน ธอส. จะปรับ
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใน 3 ปีแรก เป็นอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ธอส. ย้อนหลังนับแต่วันทําสัญญากู้เงิน 
     8.3  กรณีตรวจสอบพบภายหลังว่าหลักประกันที่ขอกู้ตามโครงการนี้ไม่ใช่ที่อยู่อาศัยแห่งแรกของผู้กู้ ธอส. 
จะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ใน 3 ปีแรก เป็นอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ธอส. ย้อนหลังนับแต่วันทําสัญญากู้เงิน 
     8.4  การพิจารณาให้กู้เงินและเงื่อนไขอื่น ๆ รวมถึงกรณีผิดนัดชําระหนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ 
และระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของ ธอส. 
  9. กําหนดระยะเวลาดําเนินโครงการ 
     9.1  ผู้กู้ติดต่อยื่นคําขอกู้เงินได้ต้ังแต่ 7 วัน นับจากวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 
และต้องทํานิติกรรมกับ ธอส. ให้เสรจ็สิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
     9.2  ธอส. สงวนสิทธ์ิในการกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกําหนด หาก ธอส. ให้สินเชื่อเต็มวงเงิน
โครงการแล้ว 
  10. ประโยชน์จากการดําเนินโครงการ 
        10.1  สามารถช่วยเหลือให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ยังไม่เคยมีทีอ่ยู่อาศัยเป็นของตนเองสามารถมีบ้าน
เป็นของตนเองได้ง่ายขึ้น 
        10.2  ช่วยสร้างโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย
หลักของรัฐบาล 
        10.3  ช่วยส่งเสริมใหม้ีการลงทุนเพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการด้านที่อยู่อาศัย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญในการ
กระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการจ้างงานในระบบเศรษฐกจิภาพรวมมากยิ่งขึ้น 
  11. การขอชดเชย 
        การดําเนินโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบทางการเงินต่อผลการดําเนินงานของ ธอส. เนื่องจาก ธอส.              
มีภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น และจะขาดรายรับดอกเบี้ยที่พึงได้ตามธุรกรรมปกติของ ธอส. ดังนั้น ธอส. จึงขอชดเชยจากรัฐบาล ใน 
ส่วนของดอกเบี้ยจ่ายของต้นทุนเงินในการปล่อยสินเชื่อ วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ซึ่งมีต้นทุนอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ                   
4.0 ต่อปี โดยการลดจํานวนเงินรายได้นําส่งกระทรวงการคลังในปีบัญชี 2554 จํานวน 133.33 ล้านบาท ปี 2555 จาํนวน 800  
ล้านบาท ปี 2556 จํานวน 800 ล้านบาท และปี 2557 จํานวน 666.67 ล้านบาท รวมเป็นการลดจํานวนเงินนําส่ง 
กระทรวงการคลัง จํานวน 2,400 ล้านบาท ในปี 2554-2557 
 
13.  เรื่อง  โครงการรบัจํานาํข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรจ่ายเงินสํารองให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2554/55 จํานวน 10 ล้านตัน  ในวงเงิน 3,818.818 ล้านบาท ไปก่อน  จนกว่าจะได้งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.  2555 
และใหส้ํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณชดใช้คืนเงินต้นและดอกเบี้ยในอัตรา  FDR +1 ให้แก่ ธ.ก.ส. ให้ครบถ้วนจาก
งบประมาณแผ่นดินในปี พ.ศ. 2555  
 

สังคม
14. เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 และให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังปรากฏในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 ได้ดําเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการตามแนวทางที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 ตามท่ี
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  พม. รายงานว่า คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรเีป็น
ประธาน ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ 
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555 – 2559 ซึ่งประกอบไปด้วย 5 ยุทธศาสตร์ 32  แนวทางและมาตรการ เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการ
ดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ระยะ 5 ปี โดยมีสาระสําคัญสรปุได้ดังนี้ 
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  1. วิสัยทัศน ์
 คนพิการดํารงชีวิตอิสระร่วมกับทุกคนในสังคมอย่างมีความสุข สามารถเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและ           
เท่าเทียมกัน 
 2. พันธกิจ 
  2.1 สร้างสังคมบูรณาการเพื่อคนพิการและทุกคนในสังคม 
  2.2 เสริมพลังคนพิการให้เขา้ถึงระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  2.3 ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรด้านคนพิการและเครือขา่ยอย่างเต็มที่และมีประสทิธิภาพ 
  2.4 สร้างสังคมให้มีเจตคติเชงิสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ 
 3. เป้าประสงค ์
  3.1 คนพิการและผู้ดูแลคนพกิารสามารถเขา้ถึงสิทธิโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ 
  3.2 กฎหมาย กลไก และวิธีปฏิบัติ ที่เป็นอุปสรรคได้รับการปรับปรุงแก้ไขเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคน
พิการ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 
  3.3 สังคมมีสภาพแวดล้อมที่ทุกคนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 
  3.4 คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากระบบบริการด้านสุขภาพ การศกึษา อาชีพ กีฬา และการ
ท่องเที่ยว 
  3.5 กลไกด้านการเงินและการคลังได้รับการพัฒนาให้เกิดแหล่งรายได้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ที่มั่นคงและมปีระสิทธิภาพ 
  3.6 การศึกษาวิจัยด้านคนพิการได้ถูกนําไปพัฒนานโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
อย่างเป็นรูปธรรม 
  3.7 องค์กรด้านคนพิการผู้นําคนพิการและเครือข่ายทุกระดับทุกพ้ืนที่มีศกัยภาพสามารถขับเคลื่อนงานด้าน
คนพิการให้เกดิประสิทธิผลต่อเนื่องและยั่งยืน 
  3.8 คนพิการมีความมั่นใจ ตระหนักในสิทธิ คุณค่า และศักด์ิศรีของตนเอง รวมถึงมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม 
  3.9 สังคมมีความรู้ความเข้าใจคนพิการและมีส่วนร่วมลดความเหลื่อมล้ํา เพื่อเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกัน 
  4. ยุทธศาสตร ์
 4.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสรมิการเข้าถึงสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม โดยไม่เลือกปฏิบัติต่อคนพิการ
และผู้ดูแลคนพิการ 

  แนวทางและมาตรการ 
  1. ภาครัฐมีหนา้ที่จัดให้มีบริการเพื่อให้คนพิการเข้าถึงสิทธิตามกฏหมายและตอบสนองความจําเป็น

ของคนพิการแต่ละประเภท 
  2. สนับสนุนให้องค์กรภาคเอกชนจัดบริการตามกฎหมายให้ตอบสนองต่อความจําเป็นพิเศษของคน

พิการแต่ละประเภท 
  3. เฝ้าระวังและป้องกันการแสวงหาประโยชน์ การใช้ความรุนแรง และการล่วงละเมิดต่อคนพิการ 
  4. พัฒนา ปรบัปรุง แก้ไข กฏหมาย กลไก และวิธีปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุ้มครองสิทธิ และขจัดการเลือก

ปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยให้ความสําคญัเป็นพิเศษต่อเด็กพิการและสตรีพิการ 
  5. สร้างหลักประกันให้คนพิการและผู้ดูแล คนพิการในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างมี

ประสิทธิผล 
  6. รณรงค์ เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมทุกภาคส่วนของสังคมบูรณาการใหม้ีส่วนร่วม

สนับสนุนการเข้าถึงสิทธิ และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ  
 

 4.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสภาพแวดล้อม พัฒนาเทคโนโลยี และข้อมูลข่าวสาร ที่คนพกิารสามารถเข้าถึง
และใช้ประโยชน์ 

  แนวทางและมาตรการ 
 1. ภาครัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดและส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนรวมถึง

องค์กรธุรกิจเอกชนจัดให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากสภาพแวดล้อม  อาคาร สถานที ่และการคมนาคมขนส่ง 
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  2. ภาครัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่จัดและส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วน รวมถึง
องค์กรธุรกิจเอกชนจัดให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และเครื่องช่วยความพิการ รวมถงึเทคโนโลยี
สิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการดํารงชีวิตประจําวัน 

  3. ภาครัฐรวมถึงองค์กรอิสระ มีหน้าที่จัดและส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนรวมถึงองค์กรธุรกิจเอกชน 
จัดให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้อมลูข่าวสาร การสื่อสาร บริการ
โทรคมนาคม รวมถึงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการสื่อสาร   

  4. ส่งเสริมให้มกีารพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการฝึกอบรม เกี่ยวกับการสร้างและปรับ
สภาพแวดล้อมโดยอาศัยหลักการการออกแบบที่เป็นสากลและเป็นธรรม เพื่อการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ของคนพิการ 

  5. สนับสนุนการจัดต้ังกลไกให้คําปรึกษา ติดตามประเมินผล และพัฒนานวัตกรรม เพื่อส่งเสริมการ
ปรับสภาพแวดล้อมทางสังคมและที่อยู่อาศยัให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิตได้จริง 

 4.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเสริมพลังอํานาจให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 
  แนวทางและมาตรการ 
  1.เสริมพลังคนพิการให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขอย่างสอดคล้องและเพียงพอกับ

ความจําเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลรวมทั้ง การได้รับสิทธิประโยชน์จากบริการหลักประกันสุขภาพ กองทุนประกันสังคม และ
กองทุนเงินทดแทน 

  2. เสริมสร้างการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของ คนพิการต้ังแต่แรกเกิดหรอืแรกพบความพิการจนตลอด
ชีวิต อย่างเหมาะสมและมคีณุภาพ 

  3. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการช่วยเหลือระยะเริ่มแรกแก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ   
และผู้เกี่ยวข้อง 

  4. เสริมพลังคนพิการและผู้ดูแลคนพิการเพือ่ความมั่นคงและความก้าวหน้าด้านอาชีพ หรือการทํางาน 
โดยมีรายได้ที่เพียงพอ ทั้งในระบบตลาดแรงงาน นอกระบบตลาดแรงงาน  การประกอบอาชีพอิสระ รวมถึงการทําธุรกิจเพื่อ
สังคมของคนพิการ เพื่อร่วมสร้างเศรษฐกิจของ 

  5. เสริมพลังเพื่อเข้าถึงสิทธิเสรีภาพในการเดินทาง ท่องเที่ยว และนันทนาการบนพื้นฐานของความ
เท่าเทียมกับบุคคลทั่วไป   

  6. เสริมพลังคนพกิารให้มีความถึงพร้อมในการออกกําลังกายและเล่นกฬีาเพื่อสุขภาพ และได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

  7. ปรับปรุงกลไกด้านการเงิน การคลังและงบประมาณเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการให้มีประสิทธิภาพ และกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นภาคประชาสังคมและภาคส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิผล 

  8. ศึกษาและดําเนินการให้มีแหล่งรายได้เพื่อสนับสนุนการเงินการคลังและงบประมาณเพื่อการ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างเพียงพอ และอย่างยั่งยืน 

  9. จัดต้ังและสนับสนุนการดําเนินงานสถาบันทางวิชาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ 

  10. พัฒนาผลงานทางวิชาการ งานวิจัยด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการที่สามารถนําไปกําหนด
นโยบายด้านความพิการของประเทศ 

 4.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสรมิศักยภาพและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย  
  แนวทางและมาตรการ 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนใหม้กีารรวมตัว จัดต้ัง และสร้างความเข้มแข็ง ขององค์กรด้านคนพิการทุก

ประเภททั้งในระดับจังหวัดและท้องถิ่น   
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการให้มีบทบาทในองค์กรหรือกิจกรรมด้านคนพิการระดับ

นานาชาติ 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนทรัพยากร โดยเฉพาะด้านการเงิน และวิชาการ แก่องค์กรด้านคนพิการให้

สามารถบริหารจัดการ ส่งเสริมและคุม้ครองสิทธิ ตลอดจนจัดบริการให้แก่คนพิการได้อย่างมีมาตรฐาน 
  4. สนับสนุนให้องค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายมีบทบาทเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการในทุก

ระดับและทุกมติิในฐานะหุ้นสว่นการพัฒนา 
  5. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดใหม้ีการสมทบงบประมาณเพื่อสร้างความเข้มแข็งและ

ศักยภาพแก่องค์กรด้านคนพิการในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการและผูดู้แลคนพิการ 
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 4.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างเสริมเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อความพิการและคนพิการ 
   แนวทางและมาตรการ 

  1. สร้างเสริมความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักรู้เกี่ยวกับศักด์ิศรีของความเป็นมนุษย์ ศกัยภาพ และ
การดํารงชีวิตอิสระ สิทธิ และหน้าที่ของคนพิการ 

  2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดกิจกรรมในการสร้างเสริมเจตคติเชิง
สร้างสรรค์ต่อความพิการ คนพิการ ความพิการ ผู้ดูแล ผูช่้วยคนพิการ และครอบครัว 

  3. พัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมทางสังคมในทุกด้านเพื่อให้คนพิการสามารถแสดงศักยภาพของ
ตนเองได้อย่างเต็มที่ 

  4. พัฒนารูปแบบ และวิธีการ ในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเกี่ยวกับคนพิการ จากสังคมเวทนานิยมเป็น
สังคมฐานสทิธิของคนพิการ 

  5. บรรจุความรู้เรื่องความพิการและคนพิการในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับและทุกระบบ 
   6. จัดต้ังและสนับสนุนสถาบนัการสื่อสารสงัคมเพื่อสื่อสารสาธารณะเรื่องคนพิการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  
15. เรื่อง  โครงการจัดทาํบตัรประจาํตัวประชาชนแบบอเนกประสงค ์(Smart Card)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมการปกครองซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบใน
การออกบัตรประจําตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) เป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อบัตรประจําตัวประชาชนฯ  และให้
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมเปน็กรรมการ
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ   
  อนึ่ง ในเดือนธันวาคม 2554 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจะดําเนินการส่งมอบบัตร
ประจําตัวแบบอเนกประสงค์ (Smart Card)   จํานวน 13 ล้านบัตรให้แก่กรมการปกครอง  จึงเห็นเป็นการสมควรทีจ่ะให้
กรมการปกครองพิจารณาจํานวนบัตรที่จะต้องจัดซื้อเพิ่มเติมให้สอดคลอ้งกับข้อเท็จจริง  โดยให้กรมการปกครองเตรียมความ
พร้อมในการจดัทําบัตรฯ ล่วงหน้าและพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีตามขั้นตอนต่อไป 
  
16. เรื่อง  การขอปรบัปรุงสวัสดิการเงนิช่วยเหลือการรักษาพยาบาลสาํหรับบิดามารดาของพนักงานการไฟฟ้าฝา่ยผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ทีเ่ข้าทาํงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เรื่อง การขอปรับปรุงสวัสดิการเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาลสําหรับบิดามารดาของ
พนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่เขา้ทํางานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 โดยให้ได้รับเช่นเดียวกับพนักงานที่
เข้าทํางานก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ  โดยให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป
ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง  
  กระทรวงพลังงานรายงานว่า  
  1. กฟผ. ได้เสนอขอปรับปรุงสวัสดิการเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาลสําหรับบิดามารดาของพนักงานการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ที่เข้าทํางานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 เพื่อให้ได้รับเช่นเดียวกับพนักงานที่เข้าทํางาน
ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ให้คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์พิจารณา  เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2553  
   2. ในการประชุมคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบให้ กฟผ. ปรับปรุงสวัสดิการเงินช่วยเหลือการรักษาพยาบาลสําหรับบิดามารดาของพนักงานที่เข้าทํางาน
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2548 โดยให้ได้รับเช่นเดียวกับผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นพนักงานก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2548 ตามท่ีเสนอ  
และให ้กฟผ. ดําเนินการเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีต่อไป   
 

ต่างประเทศ
17. เรื่อง ขอความเหน็ชอบในการลงนามบันทึกความเข้าใจระหวา่งประเทศสมาชกิอาเซียนกับองค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.)  เสนอดังนี้   
  1. เห็นชอบการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่าง
ประเทศ โดยมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้แทนเป็นผูล้งนาม 



 14 

  2. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจดังกล่าวที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ขอให้อยู่ในดุลพินิจของ 
กษ. โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอํีานาจแก้ไขเพิ่มเติมบันทึกความเข้าใจและขยายระยะเวลาการลงนาม
บันทึกความเข้าใจ รวมทั้งมีอํานาจในการลงนามบันทึกความเข้าใจฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว 
  3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแ้ก่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายอื่นเป็นผู้ลงนามในบันทึกความเข้าใจดังกล่าว 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. ระบบข้อมูลการรายงานโรคระบาดสัตว์ระดับภูมิภาคอาเซียน (ASEAN Regional Animal Health 
Information System: ARAHIS) ได้พัฒนาภายใต้โครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย (ASEAN 
Australia Development Cooperation Program: AADCP) เมื่อปี 2547 – 2549 โดยความช่วยเหลือของรัฐบาลออสเตเลีย 
(Australia Government’s Overseas Aid Program:AusAid) ระบบดังกล่าวได้นํามาใช้ต้ังแต่ปี 2549 โดยใช้ในการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลโรคระบาดสัตว์ที่สําคัญเปน็การเฉพาะในประเทศสมาชิกอาเซียน 
  2. ต่อมาได้มีการพัฒนาระบบข้อมูลดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง และได้มีการเล็งเห็นประโยชน์ในการพัฒนาต่อยอด
ระบบโดยการเช่ือมโยงกับระบบข้อมูลรายงานโรคระบาดสัตว์ของทั้งโลก (World Animal Health Information System: 
WAHIS) ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระดับภูมิภาคกับ
ข้อมูลทั่วโลก หลังจากนั้นก็ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาระบบข้อมูลการรายงานโรคระบาดสัตว์ระดับภูมิภาค
อาเซียนมาโดยตลอด จนได้ข้อสรุปเมื่อการประชุมคณะทํางานด้านการ ปศุสัตว์ (ASEAN Sectoral Working Group on 
Livestock: ASWGL) ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 5 – 7 พฤษภาคม 2553 ณ กรุงเวียนจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวที่ประชุมได้มีมติให้ประเทศสมาชิกพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับองค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์ในภูมิภาคอาเซียนกับระบบข้อมูลสุขภาพสัตว์ทั่วทั้งโลก 
  3. ปัจจุบันประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียน ได้รายงานข้อมูลโรคระบาดสัตว์ที่อาเซียนให้
ความสําคัญ 5 โรค ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคพิษสนุัขบ้า โรคอหิวาต์สุกร โรคนิวคาสเซิล และโรคไข้หวัดนก ผ่านระบบ
ข้อมูลการรายงานโรคระบาดสัตว์ระดับภูมิภาคอาเซียน (ARAHIS) ขณะเดียวกันประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกของ
องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ ยังต้องรายงานข้อมูลโรคระบาดสัตว์ตามบัญชีแนบท้ายของข้อกําหนดขององค์การโรค
ระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (Terrestrial Animal Health Code) ผ่านระบบข้อมูลการรายงานโรคระบาดสัตว์ของทั้งโลก 
(WAHIS) ทั้งนี ้การรายงานข้อมูลโรคระบาดสัตว์ผ่านทั้งสองระบบดังกล่าวซึ่งแยกต่างหากจากกันนั้น ข้อมูลบางสว่นที่ประเทศ
สมาชิกอาเซียนรายงานผ่านระบบ ARAHIS เป็นข้อมูลเดียวกับข้อมูลทีต้่องรายงานผ่านทางระบบ WAHIS จึงเป็นการรายงาน
ข้อมูลที่ทับซ้อนกัน หากระบบข้อมูลระบบ ARAHIS เชื่อมโยงกับระบบข้อมูล WAHIS จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง คือ ข้อมูลโรค
ระบาดสัตว์ที่อาเซียนให้ความสําคัญจํานวน 5 โรคดังกล่าวข้างต้น ซึ่งรายงานผ่านระบบ ARAHIS จะเชื่อมโยงไปยังระบบ 
WAHIS ทําใหข้้อมูลเป็นข้อมลูเดียวกัน รายงานเพียงครั้งเดียว แต่ปรากฏข้อมูลการรายงานโรคทั้งสองระบบ ช่วยลดขั้นตอนการ
รายงานมิให้ทบัซ้อนกัน เกิดความสะดวกในการรายงานโรค ส่งผลให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนและองค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศรู้การเกิดโรคระบาดสัตว์ได้เร็วและสามารถป้องกันและควบคุมโรคในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ 
บันทึกความเข้าใจดังกล่าว ได้กําหนดหน้าที่ให้องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศให้ความสะดวกด้านสถานที่ต้ังและอํานวย
ความสะดวกแก่ระบบ ARAHIS โดยประเทศสมาชิกไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย จึงเป็นผลดีต่อประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนา
ระบบ ARAHIS ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นโดยองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศเป็นผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่าย 
  4. ในการประชุมครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2554 ณ กรงุกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซียที่
ประชุมได้มีมติให้ประเทศสมาชิกพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับองค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศฉบับที่แก้ไขลา่สุด ก่อนนําเสนอเข้าสู่ที่ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้พิจารณา
ให้ความเห็น ซึง่ได้จัดในช่วงต้นเดือนสิงหาคม 2554 และจะนําเสนอรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้พิจารณาอนุมัติ
และลงนามในการประชุมระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2554 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
  5. บันทึกความเข้าใจระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับองค์การโรคระบาดสตัว์ระหว่างประเทศกําหนด
พันธกรณีแก่ประเทศสมาชิกอาเซียนและองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศในการจัดการระบบข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นการลงนามระหว่างองค์การระหว่างประเทศด้วยกัน จึงเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 
190 วรรคหนึ่ง ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย แต่ไม่เป็นหนังสือสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 190 วรรคสอง 
ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย เนือ่งจากสาระสําคัญของร่างบันทึกความเข้าใจ คือ ให้ประเทศไทยในฐานะประเทศ
สมาชิกของอาเซียนจัดส่งข้อมลูโรคระบาดสัตว์ที่อาเซียนให้ความสําคัญกับระบบ WAHIS ขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่าง
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ประเทศ นอกจากนี้ การรายงานโรคระบาดสัตว์เป็นมาตรการหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรคระบาดสัตว์ จึงเป็นอํานาจหน้าที่
โดยตรงของ กษ. โดยกรมปศสุัตว์ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2545 
และฉบับทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม 
 
18. เรื่อง การจัดต้ังองค์กรสาํรองขา้วฉุกเฉินของอาเซียน+3 (ASEAN Plus Three Emergency Rice Reserve : 
APTERR) 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอดังนี้ 
  1. อนุมัติร่างความตกลง APTERR ฉบับทีแ่ก้ไขนี้ และอนุมัติให้ดําเนินการต่อไปตามมติของคณะรัฐมนตรี (19 
ตุลาคม 2553) พร้อมมอบหมายให้รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือผู้ทีไ่ด้รับมอบหมายอื่นเป็นผู้ลงนามความ   
ตกลง APTERR เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม AMAF+3 ครั้งที่ 11 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
  2. อนุมัติการให้สัตยาบันและหลังจากที่ได้ลงนามความตกลง APTERR แล้ว ให้กระทรวงการต่างประเทศ 
(กต.) จัดทําสัตยาบันสาร และยื่นสัตยาบันสารต่อเลขาธิการอาเซียนเพื่อเก็บรักษาตาม ข้อ 10 ของร่างความตกลง 
  3. มอบหมายให้ กต. จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้กับรัฐมนตรีว่าการกรทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หรือผูท้ี่ได้รับมอบหมายอื่นเป็นผู้ลงนามความตกลง APTERR 
  4. หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขความตกลงที่ไม่ใช่สาระสําคัญ ให้ กษ. ประสานกับกรมสนธสิัญญาและ
กฎหมาย กต. ดําเนินการต่อไปได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้ง 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2553 ความตกลง APTERR ไม่สามารถลงนามได้ใน
การประชุม AMAF+3 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2553 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เนื่องจากประเทศสิงคโปร์ได้ขอ
แก้ไขความตกลงวรรค 5 มาตรา 7 โดยให้เหตุผลว่าการให้ประเทศ+3 (+3 Countries) ซึ่งเป็นประเทศคู่เจรจาสามารถเป็น
ประธานการประชุม APTERR Council ด้วยนั้น จะทําให้เสียความเป็นแกนกลางของอาเซียน (ASEAN Centrality) ดังนั้นมติที่
ประชุม AMAF+3 ครั้งที่ 10 จึงมอบให้ SOM Leader ทุกประเทศไปร่วมกันพิจารณาแก้ไขวรรค 5 มาตรา 7  
  2. การพิจารณาแก้ไขข้อความวรรค 5 มาตรา 7 ได้มีการพิจารณาหลายครั้ง โดยครั้งสุดท้ายในที่ประชุม 
Special SOM-10th AMAF+3 ครั้งที่ 10 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2554 ณ เมืองเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา รวมทั้งได้มีการปรับ 
แก้ข้อความวรรค 6 มาตรา 7 ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขใน วรรค 5 และบัดนีก้ารแก้ไขได้ข้อยุติแล้ว ซึ่งมีการปรับ
ข้อความ 
 วรรค 5 มาตรา 7 The APTERR Council shall be co-chaired by an APTERR Party from the 
ASEAN Member States and an APTERR Party from the Plus Three Countries by annual rotation in an 
alphabetical order. 
 วรรค 6 มาตรา 7 The Council shall meet regularly at least once a year on any date to be 
determined by the Chairmen in consultation with members of the Council. The Chairmen may convene 
special meetings to discuss any urgent matters needing immediate resolutions. 
  3. ที่ประชุม Special SOM-10th AMAF+3 ได้พิจารณาเห็นชอบร่างสุดท้ายของความตกลง ซึ่งได้แก้ไขตาม 
ข้อ 2 แล้ว และเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุม AMAF+3 ครั้งที่ 11 ในวันที่ 7 ตุลาคม 2554 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
เพื่อให้ความเห็นชอบและลงนามความตกลงต่อไป 
  4. เนื่องจากแถลงการณ์ของประธานที่ประชุมสุดยอดผู้นําประเทศอาเซียน ครั้งที่ 18 เมือ่วันที่ 7 พฤษภาคม 
2554 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย ได้เร่งให้มีการลงนามเพื่อจัดต้ังองค์กรสํารองข้าวฉุกเฉินของอาเซียน+3 อย่างถาวร
โดยเร็ว ภายในปี 2554 กําหนดการลงนามความตกลงฉบับแก้ไขจะมีขึน้เมื่อเสร็จสิ้นในการประชุม AMAF+3 ครั้งที่ 11 ในวันที่ 
7 ตุลาคม 2554 ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย 
  5. กษ. ได้มีหนังสือถึง กต. เพื่อพิจารณาข้อแก้ไขตามข้อ 2 ซึ่งกรมอาเซียนและกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 
กต. ได้แจ้งผลการพิจารณาให้ กษ. ทราบว่าไม่มีข้อขัดข้องต่อข้อแก้ไขดังกล่าว สําหรับประเด็นมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย นั้น ร่างความตกลงน่าจะเป็นหนังสือสัญญาซึ่งจะต้องได้รับความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อนการลงนาม 
แต่ไม่น่าเป็นหนังสือสัญญาตามมาตรา 190 วรรคสองของรัฐธรรมนญูฯ ที่จะต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา 



 16 

  6. การแก้ไขขอ้ความในร่างความตกลงครั้งนี้ กษ. พิจารณาแล้วเห็นสมควรต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อ
พิจารณาอนุมัติ และมอบหมายผู้ลงนามความตกลงใหม่อีกครั้ง เนื่องจากร่างความตกลงที่คณะรัฐมนตรีได้เคยอนุมัติไว้เดิมนั้นมี
การเปลี่ยนแปลง กษ. จึงเห็นสมควรนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติร่างความตกลงดังกล่าว 
 
19. เรื่อง ขออนุมัติลงนามรา่งความตกลงวา่ด้วยกรรมสิทธิ์ การใช้ การบริหาร และการบํารุงรักษาสะพานมิตรภาพ 3 
(นครพนม – คําม่วน) 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ี กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอดังนี้ 
  1. การลงนามร่างความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธ์ิ การใช้ การบริหาร และการบํารุงรักษาสะพานมิตรภาพ 3 
(นครพนม – คาํม่วน) ทั้งนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขร่างความตกลงดังกล่าวที่มิใช่สาระสําคัญก่อนการลงนาม และ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยก็ให้ คค. สามารถดําเนินการได้โดยประสานกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกระทรวงการ
ต่างประเทศ (กต.) 
  2. ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ลงนามฝ่ายไทยและให้ กต. ออกหนังสือ
มอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ใหแ้ก่รฐัมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหรือผู้แทนสําหรับการลงนามดังกล่าว 
  3. ให้รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงคมนาคมหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอํานาจลงนามคําสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารและบํารุงรักษาสะพาน (ฝ่ายไทย) ตามนัยข้อ 4 ของร่างความตกลงดังกล่าว 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  คค. รายงานว่า 
  1. ตามข้อ 15 ของความตกลงว่าด้วยการก่อสร้างสะพานมิตรภาพ 3 ระหว่างนครพนม – คําม่วน ทั้งสองฝ่าย
ตกลงที่จะให้มกีารจัดทําความตกลงว่าด้วยการบริหารและบํารุงรักษาสะพาน เพื่อกําหนดรายละเอียดเมื่อโครงการนี้ได้
ดําเนินการก่อสร้างไปจนเกือบจะแล้วเสร็จ หรือก่อนการเปิดใช้สะพาน 
  2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับการเปิดใช้สะพาน การบริหารและบํารุงรักษาสะพานต่อไปในอนาคต 
กรมทางหลวงจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมการจดัทําร่างความตกลงว่าด้วยการบริหาร การบํารุงรักษา และการใช้งานสะพานมิตรภาพ 
3 นครพนม – คําม่วน (ฝ่ายไทย) เพื่อพิจารณาจัดทําความตกลงว่าด้วยการบริหาร การบํารุงรักษาและการใช้งานสะพาน
มิตรภาพ 3 นครพนม – คําม่วน ร่วมกับคณะกรรมการฝา่ยลาว 
  3. คณะกรรมการจัดทําร่างความตกลงว่าด้วยการบริหาร การบํารุงรักษาและการใช้งานสะพานมิตรภาพ 3 
นครพนม – คาํม่วน (ฝ่ายไทย) ได้ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการฝ่ายลาว ครั้งล่าสดุเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2554 และทั้งสอง
ฝ่ายได้ให้ความเห็นชอบร่วมกันต่อร่างความตกลงว่าด้วยกรรมสิทธ์ิ การใช้ การบริหารและการบํารุงรักษาสะพานมิตรภาพ 3 
(นครพนม – คาํม่วน) ซึ่งมีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้ 
   3.1 กรรมสทิธ์ิในโครงสร้างสะพานของภาคีจะแบ่งกันที่จุดก่ึงกลางสะพานข้ามแม่น้ําโขง (main 
bridge) ซึ่งที่จดุดังกล่าวมีแผ่นป้ายช่ือสะพานติดต้ังแสดงไว้เป็นการถาวรทั้งสองข้างสะพาน 
   3.2 ข้อความทัง้หมดที่ระบุไว้ในความตกลงฉบับนี้จะไม่กระทบเส้นเขตแดนระหว่างประเทศ 
   3.3 ทั้งสองฝ่ายจะจัดต้ังคณะกรรมการความร่วมมือทางกฎหมายบนสะพานของฝ่ายตน ทําหน้าที่
ประสานงาน ปรึกษาหารือ และร่วมกันพิจารณาเกี่ยวกับการดําเนินการทางกฎหมายต่อเหตุการณ์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่สะพาน 
   3.4 ทั้งสองฝ่ายตกลงจัดต้ังคณะกรรมาธิการบริหารและบาํรุงรักษาสะพาน เพื่อปรึกษาหารือและ          
ตกลงวิธีการบริหาร การใช้ และการบํารุงรักษาสะพาน และจัดต้ังหน่วยบํารุงรักษาสะพาน เพื่อร่วมมือและประสานงานในการ
บริหารการใช้ และการบํารุงรักษาสะพานให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ 
   3.5 คณะกรรมาธิการบริหารและบํารุงรักษาสะพานของทั้งสองฝ่ายจะร่วมกันดําเนินมาตรการที่
จําเป็นเพื่อคุ้มครองและรักษาสะพานไม่ให้ถูกทําลายหรือเสียหาย 
   3.6 ทั้งสองฝ่ายจะรับผิดชอบร่วมกันในการบริหาร การบํารุงรักษาและซอ่มแซมสะพาน และ
ส่วนประกอบของสะพานและร่วมกันออกค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาและซ่อมแซมสะพานและส่วนประกอบของสะพานฝ่ายละ
ครึ่งหนึ่ง 
   3.7 คณะกรรมาธิการบริหารและบํารุงรักษาสะพานจะร่วมกันกําหนดอัตราค่าผ่านสะพาน 
   3.8 ระบบการจราจรบนสะพานมิตรภาพ 3  นครพนม – คาํม่วน ให้เดินรถบนช่องทางซ้ายของสะพาน 
และมีจุดเปลี่ยนช่องทางเดินรถอยู่ทางฝั่งลาว 
  4. คณะกรรมการจัดทําร่างความตกลงว่าด้วยการบริหาร การบํารุง 
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รักษาและการใช้งานสะพานมิตรภาพ 3 นครพนม – คําม่วน (ฝ่ายไทย) และคณะกรรมการร่วมฝ่ายลาวเห็นชอบร่วมกันให้มีการ
ลงนามร่างความตกลงดังกล่าวโดยเร็ว เนื่องจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายจะต้องเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าที่ ณ ที่ทําการจุดผ่านแดนถาวรสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม – คําม่วน) ซึ่งจะมีพิธีเปิดสะพานในวันที่ 11 พฤศจิกายน 
2554 
 
20. เรื่อง  ขออนุมัติขยายกรอบวงเงนิตามมาตรการลดภาระคา่ครองชีพขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการให้ดําเนินการขยายกรอบวงเงินตามมาตรการลดภาระค่าครองชีพของ
ประชาชน ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)โดยให้กระทรวงการคลังค้ํา
ประกันวงเงินกู้   ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  ในส่วนของงบประมาณให้กระทรวงการคลังทําความตกลงในรายละเอียดกับ
สํานักงบประมาณต่อไป  
   
21.  เรื่อง  การจัดทําข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจวา่ด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
อินโดนีเซยีและการจัดทําบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายขา้วระหวา่งรัฐบาลไทยกบัรัฐบาลบังกลาเทศ รวมทั้งการเจรจา
ซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ของรัฐบาลไทย   

คณะรัฐมนตรอีนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ ดังนี้  
 1.  อนุมัติการลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการซื้อขายข้าว  ระหว่างรฐับาล
ไทยกับรฐับาลอินโดนีเซยี และการจัดทําบันทึกความเขา้ใจว่าด้วยการซื้อขายข้าว  ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลบังกลาเทศ   
รวมทั้งการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ของรัฐบาลไทย  โดยมอบอํานาจให้รองนายกรัฐมนตรีและรฐัมนตรีว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายให้เป็นผูล้งนามฝ่ายไทย 
 ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขถ้อยคําที่มิได้ทําให้สาระสําคัญในข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ และร่าง
บันทึกความเข้าใจฯ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม   ให้อยู่ในดุลพินิจของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้
ที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มอบหมายที่จะดําเนินการได้ 
 2.  มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Power) ให้
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ หรือผู้ที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
มอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยการแก้ไขบันทึกความเข้าใจฯ และบันทึกความเข้าใจฯ 
 3. เห็นชอบให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ดําเนินการเจรจาการซื้อขายข้าวตามโครงการรับจํานําของ
รัฐบาลและข้าวในสต็อกของรัฐบาลกับผูแ้ทนจากรัฐบาลต่างประเทศ  ซึง่เป็นการเจรจาซื้อขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) โดย
ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลที่ได้รับความเห็นชอบจากประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ 
(กขช.)  
 4. เห็นชอบให้อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนําผลการเจรจาต่อรองสุดท้ายในเงื่อนไขต่าง ๆ เช่น ปริมาณ ราคา 
การชําระเงิน (เงินสดหรือเงินเชื่อ) การส่งมอบ (ณ หน้าคลังสินค้า ท่าเรอืผู้ขายหรือท่าเรือผู้ซื้อ) และค่าประกันภัยสินค้า เป็นต้น 
เสนอประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวที่ได้รับการแต่งต้ังจากประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบหมายใหอ้ธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผูล้งนามในสัญญาซื้อขายในนามของรฐับาลไทย 
  
22. เรื่อง  การอนุวัติพธิีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรฐัเปรู  เพื่อเร่งเปิดเสรีการคา้สินค้าและอํานวยความ
สะดวกทางการค้า  และพิธสีารทีเ่ก่ียวข้อง  และร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหวา่งรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรฐัเปรู  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอดังนี้   
   1. เห็นชอบร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐเปรู สําหรับการขยายการเจรจาจัดทําความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู ครอบคลุมการเปิดเสรีการค้าส่วนที่เหลือ  
การค้าบริการและการลงทุน  และให้นําเสนอรัฐสภาพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป  
   2. นําเสนอพิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปร ูเพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอํานวยความ
สะดวกทางการค้า  และพิธีสารเพิ่มเติมระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐเปรู  เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอํานวย
ความสะดวกทางการค้ารวม 2 ฉบับ  เข้าสูก่ารพิจารณาของรัฐสภาเพื่อให้ความเห็นชอบต่อไป    
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   3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศแจ้งสาธารณรัฐเปรูทราบว่าไทยได้ดําเนินการเสร็จสิ้นตาม
กระบวนการภายในแล้ว  เมือ่พิธีสารฯ ตามข้อ 2. ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแลว้  เพื่อให้พิธีสารฯ ทั้ง 4 ฉบับ มีผลใช้บังคับ
ในคราวเดียวกันต่อไป   
   สาระสาํคญัของเรื่อง  
  1. พิธีสารระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐเปรู เพื่อเร่งเปิดเสรีการค้าสินค้าและอํานวยความสะดวก
ทางการค้า (Early Harvest) และพิธีสารเพิม่เติมฯ จํานวน 3 ฉบับ  มีสาระสําคัญคือ การเร่งลดภาษีนําเข้าสินค้าบางส่วน
จํานวนร้อยละ 70 ของรายการสินค้าทั้งหมดภายในปี 2558 และกฎระเบียบต่าง ๆ อาทิ กฎเกณฑ์ว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า  
มาตรการด้านสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช อุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้าพิธีการศุลกากร  การบริหารจัดการกฎหมาย 
กฎระเบียบที่โปร่งใส และกลไกระงับข้อพิพาท   
   2. กรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทย-เปรู มีสาระสําคัญครอบคลุม 10 ประเด็น ได้แก่ 1) การค้าสินค้า 
2) กฎว่าด้วยถิ่นกําเนิดสินค้า 3) ด้านศุลกากร 4) มาตรการป้องกันและมาตรการเยียวยาด้านการค้า 5) มาตรการปกป้องด้าน
ดุลการชําระเงิน 6) การค้าบริการ 7) การลงทุน 8) ความร่วมมือและการอํานวยความสะดวกทางการค้า 9) ทรัพยส์ินทางปัญญา 
และ 10) เรื่องอื่น ๆ   
 
23.  เรื่อง รายงานประจาํปแีละรายงานงบการเงนิขององค์กรร่วมไทย – มาเลเซียประจําปี 2553 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบรายงานประจําปีและรายงานงบการเงินขององค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย (Malaysia – 
Thailand Joint Authority : MTJA) ประจําปี 2553 ตามท่ีกระทรวงพลังงาน (พน.) เสนอดังนี้ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  พน. รายงานว่า 
  1. องค์กรร่วมไทย - มาเลเซียได้นําเสนอรายงานประจําปีและรายงานงบการเงินขององค์กรร่วมไทย – 
มาเลเซียประจาํปี 2553 ต่อรฐับาลไทย ซึ่งรายงานดังกล่าวผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รบัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการในการประชุมองค์กรร่วมครั้งที่ 94 และทีป่ระชุมสามัญประจําปี (Annual General Meeting of MTJA ) ครั้งที ่
19 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2554 แล้วโดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
   1.1 กิจกรรมทีส่ําคัญประกอบด้วยกิจกรรมด้านการสาํรวจการประเมินผลปิโตรเลียม การประเมิน
ปริมาณสํารอง การพัฒนา การผลิตปิโตรเลียมและการกํากับดูแลด้านชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในแปลง A-18 
แปลง B-17 และแปลง B-17-01 ในพื้นที่พัฒนาร่วม โดยในปี 2553 มีการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแปลง A-18 รวมทัง้สิ้น 300.72 
พันล้านลูกบาศก์ฟุต ในอัตราเฉลี่ยวันละ 854 ล้านลูกบาศก์ฟุต และจากแปลง B-17 รวมทั้งสิ้น 84.1 พันล้านลูกบาศก์ฟุต ใน
อัตราเฉลี่ยวันละ 233 ล้านลกูบาศก์ฟุต  
  ทั้งนี้ ในปี 2553 มีก๊าซธรรมชาติจากพ้ืนที่พัฒนาร่วมส่งใหแ้ก่ประเทศไทยจํานวน 234 พันล้านลูกบาศก์ฟุต 
โดยผ่านท่อก๊าซไทย – มาเลเซียไปยังโรงไฟฟ้าจะนะที่จังหวัดสงขลา และผ่านท่อประธานเส้นที่ 3 ของ ปตท. ขึ้นไปทีจ่ังหวัด
ระยอง 
   1.2 ผลประกอบการในปี 2553 ขององค์กรร่วมได้จากการขายปิโตรเลียมโดยการผลิตปิโตรเลียมจาก
แปลง A-18 และแปลง B-17 ก่อให้เกิดรายได้ขององค์กรร่วมในรูปของค่าภาคหลวง 245,940,591 ดอลลาร์สหรฐั ปิโตรเลียม
ส่วนที่เป็นกําไร 568,965,108 ดอลลาร์สหรัฐ และรายได้อ่ืน 454,648 ดอลลาร์สหรัฐ และได้นําส่งให้แก่รัฐบาลทั้งสอง ทําให้
สถานะของกองทุนองค์กรร่วม ณ วันที ่31 ธันวาคม 2552 มียอดรวม 136,123ม586 ดอลลาร์สหรัฐ 
   อนึ่งในปี 2553 องค์กรร่วมได้นําส่งรายได้จากการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมให้แก่รัฐบาลไทย 
390,593,509 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 12,184 ล้านบาท) ซึ่งเท่ากับรายได้ที่ส่งให้รัฐบาลมาเลเซีย 
   1.3 สํานักงาน M/s Ernst & Young ผู้สอบบัญชีมีความเห็นว่ารายงานงบการเงินขององค์กรร่วม
ประจําปี 2553 แสดงข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรสอดคล้องกับสถานะการดําเนินงาน รายรับและรายจ่าย และงบกระแสเงินสด
ขององค์กรร่วมไทยมาเลเซีย ณ สิ้นปี 2553 
  2. พน. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานประจําปีและรายงานงบการเงินขององค์กรร่วมฯ ประจําปี 2553 ซึ่ง
แสดงผลการดาํเนินงานประจําปี 2553 ขององค์กรร่วมฯ มีความเหมาะสม โดยรายงานงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีแล้วและเป็นการรายงานต่อรัฐบาลไทยตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2536) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย – มาเลเซยี พ.ศ. 2533 ข้อ 5 (3) 
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24.  เรื่อง การจัดทําบนัทึกความเข้าในเรือ่งความร่วมมอืในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธรุกรรมทางการเงนิกับหน่วยข่าวกรอง
ทางการเงนิประเทศนอร์เวย์ และกับหน่วยข่าวกรองทางการเงนิประเทศฟิจ ิ
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะบังคบับัญชาสํานักงานป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.)   เสนอ ดังนี้  
  1. อนุมัติใหส้ํานักงาน ปปง. จัดทําความตกลงกับ The Norway Financial Intelligence Unit (The 
Norway FIU)  ประเทศนอร์เวย์ และกับ The Fiji Financial  Intelligence Unit (The Fiji FIU) ประเทศฟิจิ  โดยใช้ร่างบันทึก
ความเข้าใจ [Memorandum of Understanding (MOU)] เรื่องความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกรรมทางการเงินเพื่อ
การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ตามมติคณะรัฐมนตร ี(23 ก.พ. 53) โดยมีการปรับแก้ถ้อยคํา
และรูปแบบเพือ่การลงนามเอกสารแลกเปลีย่นทางไปรษณีย์ 
  2. อนุมัติให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นผู้ลงนาม MOU ฝ่ายไทย   
  สาระสาํคญัของเรื่อง   
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะบังคับบัญชาสํานักงาน ปปง. รายงานว่า   
  1. สํานักงาน ปปง. ได้ใช้ร่าง MOU ตามมติคณะรัฐมนตร ี(23 ก.พ. 53)  ในการทาบทามหน่วยข่าวกรองทาง
การเงิน  The Norway FIU ประเทศนอร์เวย์ และหน่วยขา่วกรองทางการเงิน The Fiji FIU  ประเทศฟิจิ  ซึ่งหน่วยงานดังกล่าว
ตกลงที่จะลงนามในร่าง  MOU ดังกล่าวโดยไม่มีข้อแก้ไขอย่างใด  โดยตกลงกันว่าจะเป็นการลงนามเอกสารแลกเปลี่ยนกันทาง
ไปรษณีย์  
  2. โดยเหตุที่ร่าง MOU ที่คณะรัฐมนตรีอนุมติัวันที่ 23 ก.พ. 53 มีรูปแบบเป็นเอกสารสําหรับสองฝ่ายลงนาม
พร้อมกันในสถานที่เดียวกัน เมื่อสํานกังาน ปปง. และหน่วยข่าวกรองทางการเงินประเทศนอร์เวย์  และหน่วยข่าวกรองทาง
การเงินประเทศฟิจิ   จะลงนามเอกสารและแลกเปลี่ยนกันทางไปรษณีย์ จึงต้องปรับแก้ถ้อยคําในข้อ 9 และรูปแบบตอนท้าย
ก่อนส่วนลงนามไปจากเดิม ดังนี้  
Done in duplicate at ……..this…………. . day of ……… In the English language. 
กรณีนอรเ์วย์ปรับเป็น  
Done in duplicate in the English language. 
Signed in Bangkok on …………. Signed in Oslo on ……………. 
กรณีฟิจิปรับเป็น   
Done in duplicate in the English language. 
Signed in Bangkok on …………. Signed in Suva on ……………. 
 
25. เรื่อง ขอให้รัฐบาลไทยเป็นเจา้ภาพในการจัดการประชุมระหวา่งประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติ ในฐานะผู้
ประสานงานแห่งชาติระหว่างประเทศไทยกับ IAEA (International Atomic Energy Agency) ร่วมกับผู้ประสานงานโครงการ
แห่งชาติของการประชุมตอบรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมร่วมกับ IAEA โดยให้เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นผู้
ลงนามในหนังสือตอบ IAEA ตามร่างหนังสือตอบรับการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วท.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  วท. รายงานว่า 
  1. ภายหลังที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเรื่องนี้ไปแล้ว (มติ ครม. 3 พ.ค. 54) กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ได้
เสนอความเห็นเพื่อประกอบการพจิารณาของคณะรัฐมนตรี โดยได้ให้ขอคิดเห็นถึงการประชุม IAEA/RCA Final Progress 
Assessment Meeting ภายใต้กรอบโครงการภูมิภาค RAS/7/016 “Establishing a Benchmark for Assessing the 
Radiological Impact of Nuclear Power Activities on the Marine Environment in the Asia-Pacific Region” 
ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2554 ว่า IAEA ยังมิได้แจ้งข้อเสนออย่างเป็นทางการ มีเพียงการส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้
ประสานงานของไทย จึงยังไม่มีเนื้อหาหรือประเด็นที่จะพิจารณาได้ ดังนั้น เมื่อ วท. ได้รับหนังสือเสนอให้จัดประชุมนี้อย่างเป็น
ทางการจาก IAEA แล้ว จําเป็นต้องเสนอหนังสือดังกล่าวพร้อมด้วยร่างหนังสือตอบรับของฝ่ายไทยให้คณะรฐัมนตรีพิจารณา
เช่นเดียวกัน 
  2. ต่อมา กต. โดยกรมองค์การระหว่างประเทศ ได้มีหนังสอืถึง วท. เพื่อแจ้งว่า IAEA ได้มีหนังสือขอใหร้ัฐบาล
ไทยพิจารณาเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IAEA/RCA Final Progress Assessment Meeting ภายใต้กรอบโครงการภูมิภาค 
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RAS/7/016 “Establishing a Benchmark for Assessing the Radiological Impact of Nuclear Power Activities on 
the Marine Environment in the Asia-Pacific Region” ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2554 โดยมีสํานักงานปรมาณูเพื่อ
สันติเป็นเจ้าภาพ ทั้งนี้ กต. มีข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการรับเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมดังกล่าว จําเป็นจะต้องพิจารณาในแง่ของข้อ
กฎหมายอย่างรัดกุม ซึ่งหนังสือ IAEA และหนังสือตอบรับของฝ่ายไทยน่าจะเข้าข่ายเป็นการจัดทําหนังสือแลกเปลีย่นหรือความ
ตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับ IAEA จึงจําเป็นต้องเสนอหนังสือของ IAEA และร่างหนังสือตอบรับของไทยให้คณะรฐัมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
  3. สํานักงานปรมาณูเพื่อสันติพิจารณาแล้วเห็นว่า สาระในหนังสือทาบทามการเป็นเจ้าภาพข้างต้น ไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย มาตรา 190 วรรคสอง เนื่องจากสาระของความตกลงมิได้มีในบทบัญญัติเปลี่ยนแปลงอาณา
เขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขต ซึ่งประเทศไทยมีสทิธิอธิปไตย หรือมีเขตอํานาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมาย หรือ
ตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้าการลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอย่างมี
นัยสําคัญแต่อย่างใด ซึ่งการจัดทําหนังสือสัญญาในลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายกําหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทําหนังสือ จึงเห็นควร
ให้ปฏิบัติตามแนวทางตามมติคณะรัฐมนตร ีวันที่ 18 กันยายน 2550 
  4. การประชุมครั้งนี้ในหัวข้อ “การสร้างเกณฑ์มาตรฐานเพื่อการประเมินทางรังสีวิทยาที่มีผลต่อกิจกรรมของ
พลังงานนิวเคลียร์ด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (อาร์ซีเอ)” มีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อพิจารณาทบทวน
กิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการและประเมินผลที่ได้จากการดําเนินโครงการและพิจารณาความก้าวหน้าในการบรรลุผลลัพธ์ที่ได้
จากโครงการที่คาดหวังไว้ โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน 18 คน จาก  13 ประเทศ และผู้แทนจาก IAEA ณ จังหวดั
ภูเก็ต โดยมีสํานักงานปรมาณูเพื่อสันติเป็นเจ้าภาพ 
 
26. เรื่อง การพิจารณาลงนามในอนสุัญญาระหวา่งประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้บคุคลถูกบังคบัให้สูญหาย 
(International Convention for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance ) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการลงนามในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิใหบุ้คคลถูกบังคบัให้สูญ
หายและมอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) ดําเนินการลงนามในอนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมิให้
บุคคลถูกบังคบัให้สูญหายต่อองค์การสหประชาชาติให้ทันก่อนวันที่ 5 ตุลาคม 2554 ตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  ยธ. รายงานดังนี้ 
  1. อนุสญัญาระหว่างประเทศว่าด้วยการคุ้มครองมใิห้บุคคลถูกบังคับใหสู้ญหาย (International Convention 
for the Protection of all Persons from Enforced Disappearance )  เป็นหนึ่งในสนธิสญัญาระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนซึ่งรบัรองโดยข้อมติสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ สมัยที่ 61 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2549 โดยมีวัตถปุระสงค์เพื่อ
กําหนดให้การทําให้บุคคลหายสาบสูญโดยถกูบังคับเป็นฐานะความผิดตามกฎหมายอาญา (เน้นการกระทําของเจ้าหน้าที่รัฐ หรือ
การกระทําในนามเจ้าหน้าที่รัฐ) รวมทั้งกําหนดโทษของความผิดดังกล่าว โดยรัฐจะต้องกําหนดให้ตนมีเขตอํานาจศาลเหนือ
ความผิดฐานกระทําใหบุ้คคลหายสาบสูญโดยถูกบังคับ ถึงแม้ว่าบุคคลทีห่ายสาบสูญ หรือบุคคลที่ประกอบอาชญากรรมดังกล่าว
จะไม่ใช่คนชาติของตน และการทําให้หายสาบสูญก็มิได้เกิดขึ้นในดินแดนของรัฐตน ทัง้นี้ คําสั่งของผู้บังคับบัญชาจะไม่สามารถ
ยกขึ้นเป็นข้ออ้างสําหรับการกระทําให้บุคคลหายสาบสูญได้ นอกจากนี้ ยังกําหนดให้รัฐมีหน้าที่ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและจัดให้
เหยื่อและสมาชิกในครอบครวัได้รับการเยียวยาและชดเชยอย่างเหมาะสมอนุสัญญาฯ ดังกล่าวมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ
แล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2553 โดยมีประเทศที่ลงนามแล้ว 88 ประเทศ และเข้าเป็นภาคีโดยการให้สัตยาบันแล้ว 23 ประเทศ 
(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2554) สาระสาํคัญของอนุสัญญาฯ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน สรุปได้ดังนี้ 
   1.1 ส่วนที่ 1 พันธกรณีของรัฐภาคีในการปฏิบัติตามอนุสัญญาฯ (ข้อบทที่ 1 – 25) ประกอบด้วย 
    1.1.1 การปราบปรามการบังคับให้บุคคลสญูหาย (ข้อบทที่ 1 – 16) 
    1.1.2 การป้องกันการบังคับให้บุคคลสญูหาย (ข้อบทที ่17 – 25) 
   1.2 ส่วนที่ 2 คณะกรรมการว่าด้วยการสูญหายโดยถูกบังคับ (ข้อบทที ่26 – 36) 
    1.2.1 โครงสรา้งคณะกรรมการ (ข้อบทที ่26) 
    1.2.2 การควบคุมคณะกรรมการ (ข้อบทที ่27 – 28,36) 
    1.2.3 อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ (ขอ้บทที่ 29 – 34) 
    1.2.4 การเริ่มมีผลของคณะกรรมการ (ข้อบทที่ 35) 
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   1.3 ส่วนที่ 3 การบังคับใช้อนุสัญญาฯ และบทเบ็ดเตล็ด (ข้อบทที่ 37 – 45) 
    1.3.1 ขอบเขตการบังคับใช้อนุสัญญา (ข้อบทท่ี 37 – 41 และ 43) 
    1.3.2 ข้อพิพาทระหว่างรัฐภาคีเรื่องการตีความและการปรับใช้อนุสัญญาฯ (ข้อบทที่ 42) 
    1.3.3 การแก้ไขอนุสัญญาฯ (ข้อบทที่ 44) 
  2. ยธ. (กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ) ได้รับแจ้งข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องถึงความเหมาะสมของ
ท่าทีของประเทศไทยที่จะเขา้ไปมีส่วนร่วมในอนุสัญญา 
  3. ในการประชุมคณะทํางานเพื่อประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน ครั้งที ่2/2550 ที่ประชุมมีความเห็นว่า ยธ. 
เป็นหน่วยงานท่ีเหมาะสมทีส่ดุที่จะเป็นหน่วยงานประสานหลัก เนื่องจากอนุสัญญาฯ ทัง้ในด้านสาระและการปฏิบัติกําหนด
พันธกรณีที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมอยู่หลายข้อบท 
  4. ยธ. (กรมคุม้ครองสิทธิและเสรีภาพ) ได้พิจารณาความเหมาะสมและความพร้อมของประเทศไทยในการเข้า
เป็นภาคีอนุสัญญาฯ เรียบรอ้ยแล้ว โดยได้ดําเนินการศึกษาถึงความพร้อมของประเทศไทยต่อการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ 
ร่วมกับสถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และพิจารณาถึงท่าทีที่เหมาะสมของประเทศไทย ในการเข้า
ไปมีส่วนร่วมในอนุสัญญาฯ ร่วมกับคณะกรรมการที่กระทรวงยุติธรรมแต่งต้ังขึ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน รวมทั้งได้
มีหนังสือสอบถามความเห็นไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องอีกช้ันหนึ่งด้วย ซึ่งในเบื้องต้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเห็นว่า 
ประเทศไทยมคีวามเหมาะสมที่จะเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากยังมีกฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ และแนว
ปฏิบัติที่ยังไม่สอดคล้องโดยตรงกับหลักการของอนุสัญญาฯ ดังนั้น ในเบื้องต้น จึงเห็นว่าประเทศไทยควรลงนามในอนุสัญญาฯ 
เพื่อแสดงให้ประชาคมระหว่างประเทศทราบถึงเจตนารมณ์และความต้ังใจจริงของรัฐบาลไทยที่จะแก้ไขปัญหาการบังคับให้
บุคคลสญูหายและแสดงความพร้อมที่จะส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้เป็นไปอย่างสอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันเป็น
การส่งเสริมภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับประเทศไทยในฐานะรัฐสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ และผู้นําอาเซียน อย่างไรก็ดี 
หากภายหลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการปรับแก้กฎหมาย กฎ ระเบียบ มาตรการ และแนวปฏิบัติให้สอดคล้องกับพันธกรณี
ที่กําหนดไว้ในอนุสัญญาฯ ทกุประการแล้ว รัฐบาลไทยก็ควรพิจารณาเข้าเป็นภาคีในอนุสัญญาฯ ต่อไป 
 
27. เรื่อง การรับรองรา่งปฏญิญาคูเวตของการประชุมระดับรัฐมนตรกีรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) ครั้งที่ 10 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบต่อร่างปฏิญญาคูเวตของการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือเอเชีย (ACD) ครั้งที่ 10 
  2. อนุมัติในหลกัการให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ หรือผูแ้ทนที่เข้าประชุมให้การรับรองเพื่อ
ประกาศเจตนารมณ์ต่อร่างปฏิญญาฯ ทั้งนี้ หากมีการแก้ไขร่างปฏิญญาดังกล่าวในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการสําคัญ ขอให้อยู่ใน
ดุลพินิจของคณะผู้แทนไทยโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีก 
  ร่างปฏิญญาคูเวตของการประชุมระดับรัฐมนตรี (ACD) ครั้งที่ 10 มีสาระสําคัญสรุปได้ ดังนี้  
  1. ยํ้าถึงความจําเป็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในเอเชียในหลายสาขา อาทิ เศรษฐกิจ การค้า 
การคลงั วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา  สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม การรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ รวมทั้งการให้
ความสําคัญต่อการประชุมอย่างต่อเนื่องระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของประเทศสมาชิก 
  2. ยอมรับว่า ความหลากหลายทางวัฒนธรรม อารยธรรม และศาสนา ในเอเชีย นํามาซึ่งความสามัคคีระหว่าง
ประชาชนของภูมิภาคเอเชีย 
  3. ยํ้าถึงความจําเป็นที่จะต้องบรรลุการรวมตัวทางเศรษฐกิจของ ACD เพื่อให้ได้มาซึ่งการแข่งขันที่เป็นธรรม 
  4. การสื่อสารและความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศช่วยส่งเสริมสถานะของประเทศในเอเชีย และทําให้
ประเทศเหล่านั้นได้รับประโยชน์จากทักษะความรู้นานาชาติในสาขาต่าง ๆ  
  5. ยอมรับว่า ประชาธิปไตยและเสรีภาพทางการพูดในรูปแบบต่าง ๆ การเคารพต่อสิทธิมนุษยชนจะก่อให้เกิด
ความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาค 
  6. แสดงความหวังว่า หัวข้อของการประชุมระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ 10 “สู่อนาคตที่ดีกว่าของความร่วมมือ
เอเชีย” ซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกันกับวาระครบรอบ 10 ปีของการก่อต้ัง ACD จะนํามาซึ่งอนาคตที่สดใสของความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในเอเชีย 
  7. เน้นย้ําว่า การบรรลุข้อสรปุของความตกลงระหว่างประเทศในเอเชียที่เกี่ยวกับมิติด้านการพัฒนาจะเพิ่มพูน
ความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การพัฒนาและการบังคับใช้ความตกลงทางเศรษฐกิจและการค้า จะเพิ่มพูนการ
บริการและการเคลื่อนย้ายของการแลกเปลี่ยนสินค้า 
  8. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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แต่งตั้ง

 
28.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่ทีป่รึกษาสาํนักงบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณทรงคุณวุฒิ) 
(สํานักนายกรฐัมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังนายอาณัติ  วิลาสินีวรรณ ทีป่รึกษาสํานัก
งบประมาณ (นักวิเคราะห์งบประมาณเชี่ยวชาญ) สํานักงบประมาณ ใหดํ้ารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาสํานักงบประมาณ (นักวิเคราะห์
งบประมาณทรงคุณวุฒิ) สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ซึง่เป็นวันที่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  และใหผู้้ที่ได้รับแต่งต้ังพ้นจากตําแหน่ง ต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป   
 
  2.  แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบญัญัติอ้อยและน้าํตาลทราย                  
พ.ศ. 2527  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ัง นายบุญนริศร ์ สุวรรณพูล รองปลัดกระทรวง
พาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ เป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 
2527 แทนตําแหน่งที่ว่างลง ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 4 ตุลาคม  2554 เป็นต้นไป  
  
  3.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบรหิารระดับสูง ตําแหน่งอธบิดีกรมประชาสัมพันธ์  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีสาํนักนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายธีระพงษ์  โสดาศรี รองอธิบดี (นักบริหาร 
ระดับต้น) กรมประชาสัมพันธ์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร ระดับสูง) กรมประชาสัมพันธ์ สํานกันายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2554 เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ผู้ครองตําแหน่งเดิมเกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  4.  ขอรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบรหิาร
ระดับสูง) 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอรับโอน พลตํารวจเอก วิเชียร  พจน์โพธ์ิศรี   
ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติ มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานสภา
ความมั่นคงแหง่ชาติ ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี (พล.ต.อ.โกวิท  วัฒนะ) ในฐานะรัฐมนตรีเจา้สังกัดกํากับการบริหารราชการแทน
นายกรัฐมนตรสีําหรับสภาความมั่นคงแห่งชาติ และรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม  อยูบํ่ารุง) ในฐานะกํากับการบริหารราชการ
และสั่งและปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีสําหรับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ได้ให้ความเห็นชอบในการรับโอนและการโอน
ด้วยแล้ว ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  5.  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิตามพระราชบญัญัติหลักประกนัสขุภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545  
  คณะรัฐมนตรอีนมุัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นผู้ที่ได้รบัการ
คัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 ตามมาตรา 13 (6) มาตรา 48 
(9) โดยสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ตามลําดับ ดังต่อไปนี้  
    1. ผู้ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหง่ชาติ  1) นางสมศรี  เผ่าสวัสด์ิ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านประกันสุขภาพ 2) นายจรัล  ตฤณวุฒิพงษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุข 3) นายพิพัฒน์  ย่ิงเสรี ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการแพทย์แผนไทย 4) นายพินิจ  หิรัญโชติ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือก 5) นางวรานุช  หงสประภาส ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเงินการคลัง 6) นายเสง่ียม  บุญจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 7) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) อิทธพร  คณะเจริญ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมศาสตร ์  
    2. ผู้ทรงคุณวฒุิในคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข   1) พันเอก 
(พิเศษ) กิฎาพล  วัฒนกลู ผู้เชี่ยวชาญสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว 2) ศาสตราจารย์รณชัย  คงสกนธ์ ผู้เชี่ยวชาญสาขาจิตเวช              
3) นางรุจิรางค ์ แอกทอง ผู้เชี่ยวชาญสาขาการแพทย์แผนไทย 4) นายสมใจ  โตศุกลวรรณ์  ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น 5) นายชาตรี  
บานชื่น ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น 6) นายยุทธ  โพธารามิก ผู้เชี่ยวชาญสาขาอื่น  
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   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 4 ตุลาคม  2554 เป็นต้นไป  โดยยกเว้นกรณีนายพิพัฒน์  ย่ิงเสรี ให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวง
สาธารณสุขไปดําเนินการตามข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนในกรณนีายสมใจ  โตศุกลวรรณ์ ใหม้ีผลต้ังแต่
วันที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอัยการเป็นต้นไป   
 
  6.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสงู (กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหาร ระดับสูง จํานวน 6 ราย ดังนี้  
   1. นายธงชัย  ซึงถาร สาธารณสุขนิเทศก ์(นายแพทย์) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   2. นายทวีเกียรติ  บุญยไพศาลเจริญ สาธารณสุขนิเทศก ์(นายแพทย์) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร 
ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   3. นายธวัชชัย  กมลธรรม สาธารณสุขนิเทศก์ (นายแพทย์) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผูต้รวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   4. นายประดิษฐ์  วินิจจะกลู รองอธิบดี (นกับริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น กรมอนามัย ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   5. น.ต.บุญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์ รองอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น กรมสนับสนุนบรกิาร
สุขภาพ ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
   6. นายเจษฎา  โชคดํารงสุข รองอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับต้น กรมการแพทย์ ให้ดํารง
ตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  7.  แต่งตั้งเลขาธิการสาํนักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังนายวรพล  โสคติยานุรักษ์ เป็น
เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (เลขาธิการสาํนักงาน ก.ล.ต.) โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 4 
ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่4) 
พ.ศ. 2551 (มาตรา 20)  
 
  8.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่ประเภทบรหิาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายสุกิจ  เจริญรัตนกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
(ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ให้ดํารงตําแหน่ง อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  9.  แต่งตั้งข้าราชการการเมอืง (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง ในสังกัดสาํนัก
นายกรัฐมนตร ีดังนี้  
   1. แต่งต้ัง นายสุรชัย  ภู่ประเสริฐ ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายการเมือง (รองนายกรัฐมนตรี นายชุมพล  ศลิปอาชา)  
   2. แต่งต้ัง นาวาเอก วิโรจน์  วังแก้วหิรัญ ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งประจําสํานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
 
  10.  แต่งตั้งกรรมการผูช้่วยรัฐมนตรี  
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  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี จํานวน 4 ราย ดังนี้ 1. นายสถิรพร  นาคสุข 
2. นายวงศ์ศักด์ิ  สวัสด์ิพาณชิย์ 3. นายสมบัติ คุรุพันธ์ 4. นายจุลพงษ์  โนนศรีชัย โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามใน
ประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจาํกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป   
 
  11. แต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสงู (กระทรวงศึกษาธกิาร)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร 
ระดับสูง ดังนี้  
  1. ขอยกเลิกการแต่งต้ังข้าราชการที่เสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาในคราวประชุม
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2554 จํานวน 2 ราย ได้แก่ รายที ่3 นายประเสรฐิ  บุญเรือง และ รายที่ 4 นายพิษณุ  ตุลสขุ ส่วนอีก 9 
ราย ขอยืนยันการแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามที่เสนอขอไว้เดิม  
   2. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง ใหม ่จํานวน 2 ราย ได้แก่   
    2.1 นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา    
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
    2.2 นายพิษณ ุ ตุลสขุ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (นักบริหาร 
ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
    ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  12.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงศึกษาธิการ) 
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ัง ศาสตราจารย์ธเนศวร์  เจริญเมือง 
ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสุรพงษ์          
อ้ึงอัมพรวิไล) ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 4 ตุลาคม  2554 เป็นต้นไป 
 
  13.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ัง นายวารุจ  ศิริวัฒน ์เป็นข้าราชการการเมือง 
ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 4 ตุลาคม  2554 เป็นต้นไป  
 
  14.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการ 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย  ตามรายชื่อดังต่อไปน้ี   1. นายพรชัย รุจิประภา ประธานกรรมการ  2. นายครุุจิต        
นาครทรรพ กรรมการ  3. นายตระกูล  วินิจนัยภาค กรรมการ 4. นายสุกิจ  เจริญรัตนกุล กรรมการ 5. นายปรเมธี  วิมลศิร ิ
กรรมการ 6. นายประวิช  สารกิจปรีชา กรรมการ 7. นายกุลิศ  สมบัติศริิ กรรมการ 8. นายแล  ดิลกวิทยรัตน์  กรรมการ        
9. นายอริยวิชย  เอกอุฬารพันธ์ กรรมการ ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป ยกเว้นลําดับที่ 3 ใหม้ีผลต้ังแต่วันที่
คณะกรรมการอัยการให้ความเห็นชอบ 
 
    15.  มอบหมายให้รัฐมนตรรีบัผิดชอบเรง่รดั กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลอื
ประชาชนโดยเร่งด่วนเพิ่มเตมิ 
 คณะรัฐมนตรีรบัทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 175/2554 เรื่อง  มอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด 
กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน เพิ่มเติม 
  ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 157/2554  ลงวันที่ 12 กันยายน  2554   มอบหมายรฐัมนตรีรับผิดชอบ
เร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน  เพื่อสนับสนนุการทํางานของ
คณะกรรมการอํานวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัย  วาตภัย และดินโคลนถล่ม (ศอส.) และเสริมการทํางานผู้ว่าราชการ
จังหวัด ให้สามารถแก้ไขปัญหาสถานการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติได้คลี่คลายโดยเร็วแล้ว นั้น เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์              
อุทกภัยได้แผข่ยายและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น โดยมีจังหวัดที่อยู่ในสถานการณห์นักมากจํานวน 12 จงัหวัด  ได้แก่ จงัหวดั
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เชียงใหม ่เพชรบูรณ์ พิษณุโลก พิจิตร นครสวรรค ์สุพรรณบุรี ชัยนาท อุทัยธานี สิงห์บุรี อ่างทอง ลพบุรี และจังหวัด
พระนครศรีอยธุยา    
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) (9) และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534  นายกรฐัมนตรีจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้  
 1. มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผดิชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้ภัยธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดย
เร่งด่วน เพิ่มเติม โดยแบ่งเป็นพื้นที่รายจังหวัด 
 2. ใหผู้้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการต่าง ๆ  ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 
168/2554 ลงวันที่ 22 กันยายน  2554 เปน็ฝ่ายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจาํสํานักนายกรัฐมนตรี และ
ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงทุกกระทรวง เป็นฝ่ายเลขานุการของรัฐมนตรีในแต่ละกระทรวง ที่รับผดิชอบเร่งรัด กํากับ ติดตาม
การกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติฯ ตามคําสั่งนี้ และตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 157/2554 ลงวันที่ 12 กันยายน   2554     
   ทั้งนี้   ต้ังแต่วันที่ 29 กันยายน 2554  เป็นต้นไป 
  การมอบหมายให้รัฐมนตรีรบัผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพือ่ช่วยเหลือ
ประชาชนโดยเร่งด่วน 
 ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่   175 /2554  ลงวันที่ 29  กันยายน  พ.ศ. 2554 เรื่อง มอบหมายรัฐมนตรรีับผดิชอบ
เร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน เพิ่มเติม 
ที่ จังหวัด รายชื่อรัฐมนตรี
1. จังหวัดเชียงใหม่ นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สขุ
  นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์
2. จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์
3. จังหวัดพิษณุโลก นายพิชัย  นริพทะพันธ์ุ
4. จังหวัดพิจิตร นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์
5. จังหวัดนครสวรรค์ นายสันติ พร้อมพัฒน์
6. จังหวัดสุพรรณบุรี นายชุมพล ศิลปอาชา
7. จังหวัดชัยนาท นายธีระ  วงศ์สมุทร  
  นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์
8. จังหวัดอุทัยธานี น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ
9. จังหวัดสิงห์บุรี พล.ต.ท.ชัจจ์  กุลดิลก
10. จังหวัดอ่างทอง นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
11. จังหวัดลพบุรี นายธีรชัย ภูวนาถนรานุบาล
  นายต่อพงษ์ ไชยสาสน์
12. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวิทยา บุรณศิริ
 
 
  16.  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและคน้หาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ 
(คอป.) ต่อนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันทข์องคนในชาติและฟื้นฟปูระชาธปิไตย 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 179 / 2554  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประสานและ
ติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ 
(ปคอป.) ดังนี้  
  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ พ.ศ. 
2553 ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (คอป.) เพื่อตรวจสอบและ
ค้นหาความจริงและข้อเท็จจริงที่รากเหง้าของปัญหาความขัดแย้งและเหตุการณ์ความรุนแรงให้ปรากฏเป็นที่ประจักษ์ถึงสาเหตุ
ของปัญหา  โดยมีเป้าหมายที่จะให้เกิดความเข้าใจร่วมกันและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอนัจะนําไปสู่การป้องกันความรุนแรง
ไม่ให้เกิดซ้ําอีกในอนาคต และส่งเสริมความปรองดองของประเทศชาติในระยะยาวต่อไป  ต่อมาเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 
คอป. ได้จัดทําข้อเสนอแนะต่อนโยบายสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยเพื่อเสนอต่อ
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นายกรัฐมนตรเีพื่อมอบให้รัฐบาลรับไปพิจารณาให้เป็นรูปธรรม รวม 7 ประการ เพื่อสร้างบรรยากาศการปรองดองของประเทศ
ให้ดําเนินการไปอย่างต่อเนื่อง 
   รัฐบาลเห็นว่าการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยเป็นนโยบายเร่งด่วนที่
จะเริ่มดําเนินการในปีแรกตามนโยบายที่ได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23-25 สิงหาคม 2554 เนื่องจากเป็นที่ตระหนักแล้วว่าการ
บริหารราชการแผ่นดิน การแก้ไขปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ การรักษาความมั่นคงแหง่รัฐและการพฒันาประเทศ ไม่อาจดําเนิน
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคม และคณะรฐัมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 20 
กันยายน 2554 ได้มีมติรับทราบข้อเสนอแนะของ คอป. รวม 7 ประการดังกล่าว  และมอบหมายใหร้องนายกรัฐมนตรี (นายยง
ยุทธ  วิชัยดิษฐ) รับข้อเสนอแนะของ คอป. ไปพิจารณาดําเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติโดยเร็ว  เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ
ผลกระทบและความเสียหายได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  เป็นไปตามหลักนิติธรรมและความเสมอ
ภาค  เพื่อนําไปสู่ความปรองดองและความสมานฉันทข์องคนในชาติต่อไป   
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้ 
   1. ใหแ้ต่งต้ังคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระ 
ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติเรียกโดยย่อว่า “ปคอป.” ประกอบด้วย  นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ                     
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นรองประธานกรรมการ  กรรมการประกอบด้วย 
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ปลัดกระทรวงการกลาโหม  ปลัด
กระทรวงการคลัง  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ปลดักระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงยุติธรรม ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผูบั้ญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ  ผู้แทนสํานกังานศาลยุติธรรม ผูแ้ทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสาํนักงานคณะกรรมการกํากับและ 
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  และ นายวีระวงค์ จิตต์มิตรภาพ โดยมีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและ 
เลขานุการ  รองปลัดกระทรวงยุติธรรมที่ปลัดกระทรวงยุติธรรมมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยกรรมการ 
   2.  ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
    2.1 พิจารณารายละเอียดข้อเสนอแนะของ คอป. เพื่อมอบหมายการดําเนินการให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องดําเนินการต่อไปโดยเร็ว  
    2.2   เสนอแนะมาตรการเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสนับสนุนการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะ
ของ คอป. โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําหลักความยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) และความยุติธรรมเชิง
สมานฉันท ์ (Restorative Justice) มาใช้เป็นกลไกเสริมกระบวนการยุติธรรมกระแสหลกั ซึ่งมีข้อจํากัดในการจัดการกับปัญหา
ความขัดแย้งที่มีสาเหตุและลกัษณะที่ซับซ้อน เพื่อแก้ไขปัญหาและประคับประคองสังคมในช่วงเวลาที่มีการเปลี่ยนผ่านจากความ
ขัดแย้งของคนในสังคมไปสูส่นัติภาพและความมั่นคง 
    2.3 เสนอแนะมาตรการ กลไก และวิธีการเพื่อส่งเสริมใหก้ารเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อและผู้เสียหาย
ตลอดจนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมืองทุกฝ่ายอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ทั้งระยะสั้นและ
ระยะยาวเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายที่จะให้เกดิความปรองดองในระยะยาว 
    2.4  ขอความร่วมมือหรือประสานงานกับ คอป. หน่วยงานของรัฐ เอกชน ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อดําเนินการตามข้อเสนอแนะของ คอป. 
    2.5 ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของ คอป. เป็น
ระยะพร้อมทั้งเสนอปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข 
    2.6  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรือบุคคล เพื่อดําเนินการใดหรือตามที่คณะกรรมการฯ 
มอบหมาย 
    2.7  เรียกใหส้ว่นราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรฐัวิสาหกิจ ส่งข้อมูลหรือเอกสารใด ๆ หรือเชิญ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาใหข้้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน 
    2.8  ดําเนินการอื่นที่จําเป็น เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลสําเร็จ 
                     3. ในการเสนอแนะการดําเนินการ มาตรการ วิธีการ หรือข้อแนะนํา ตลอดจนมีปัญหาขัดข้องในการ
ดําเนินการเรื่องใด ให้ประธานกรรมการรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาสั่งการหรือสั่งให้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา 
   4. ให้คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้รับค่าตอบแทนการปฏิบัติหน้าที่ในคราวที่มีการประชุมในอัตรา ประธาน
กรรมการ 10,000 บาท รองประธานกรรมการ 9,000 บาท และกรรมการ 8,000 บาท  และค่าใช้จา่ยที่เกี่ยวข้องกับการ
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ดําเนินงานและการบริหารจัดการอื่น ๆ ทีจ่ําเป็นต่อการปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ หรือตามที่คณะกรรมการฯ มอบหมาย 
ให้เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  
   ทั้งนี้  ต้ังแต่ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
 

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


