
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวที่ 01/10
                                                          วันที ่11  ตุลาคม  2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมท่าอากาศยานดอนเมือง ช้ัน 4   อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ            
ท่าอากาศยานดอนเมือง   เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตร ี  
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด           
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลง           
ข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย  
 1.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  
   พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความใน 
   พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 2522)  
 2.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหง่ที่ 2 
   (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) พ.ศ. .... 
 3.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. .... 
 4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดกระบวนการรับรองการเป็นสมาคมที่มสีิทธิและอํานาจฟ้องคดี 
   เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. .... ตามแผนพัฒนากฎหมายสํานักนายกรัฐมนตรี 
   ปี 2553 – 2554  
 
 เศรษฐกิจ 
 5.  เรื่อง   ขออนุมัติกู้เงินเพื่อนําไปชําระหนี้ค่าดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชําระในปีงบประมาณ 2555 ของ
   องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ   
 6.  เรื่อง  ขออนุมัติใช้พ้ืนที่อุทยานแหง่ชาติและเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า สําหรับโครงการขยายทางหลวง
   หมายเลข 4 สายตรัง – พัทลงุ ตอนบ้านนาโยงเหนือ – เขาพับผ้า (บ้านนาวง) ให้เป็น 4 ช่อง
   จราจร ของกรมทางหลวง 
 7.  เรื่อง   ขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้  โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนําเข้าจากต่างประเทศ  
 8.  เรื่อง   การปรับอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าของลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ 
 9.  เรื่อง  ค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะนําไปช่วยเหลือและแก้ไขปญัหาด้านอุทกภัย  
 10.   เรื่อง   แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด แผนปฎิบัติราชการประจําปีของกลุ่มจังหวัด  และ
   คําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  คําขอ 
   เปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลอืจ่าย
   ตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
   ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
   เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณ
   กลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) 
 11.  เรื่อง  ขออนุมัติเพิ่มเงินค่าจ้างก่อสร้างตามปริมาณงานที่ทําจริง ตามสัญญาแบบ Unit Price  
   Contract  รายการกําแพงป้องกันน้ําท่วมคลองมหาชัย (เพิ่มเติม) จังหวัดสมุทรสาคร 
  12.  เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย 
    เพื่อกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น ของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ  
    ราชพฤกษ์ 2554 
  13.  เรื่อง   มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
  14. เรื่อง  มาตรการภาษีเพี่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
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  15.  เรื่อง  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีว่าด้วยการบริหารจัดการแก้ปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถลม่และ
    ภัยแล้ง พ.ศ. 2554 
 16.  เรื่อง  ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) ภายใต้
   แผนแม่บทการป้องกันและใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม 
   (ระยะ 5 ปี) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
 
 สังคม 
 17.  เรื่อง   การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ําหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ปี พ.ศ. 2558 (รอบ
   คัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส ์2016 ณ เมืองรีโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐ
   บราซิล) “เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษาครบ 88  
   พรรษา”  
 18.  เรื่อง การขยายระยะเวลาดําเนินการออกใบอนุญาตทํางานแรงงานต่างด้าว  
 19.  เรื่อง   การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง  
   รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็น  เพื่อเป็นงบประมาณสําหรับอัตรากําลัง
   ใหม่ของข้าราชการในปี พ.ศ. 2554   
 20.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการก่อสรา้งงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 
   สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี   
 21. เรื่อง  แผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
  
 ต่างประเทศ 
 22.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบโครงการ Integrated Community-based Forest and Catchment 
   Management through an Ecosystem Service Approach (CBFCM)  
 23. เรื่อง   การปรับรูปแบบกลไกเจรจาภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 
   ระหว่างประเทศ สมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรฐั 
   ประชาชนจีน 
 
 แต่งตั้ง 
 24. เรื่อง   แต่งต้ัง 
    1.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
    2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
         (กระทรวงสาธารณสุข)  
    3.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
         (สํานักนายกรัฐมนตรี)   
     4.  แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     5.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
                            และสิ่งแวดล้อม)  
    6.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การ 
         ขนส่งมวลชนกรุงเทพ  
    7.  แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบัน องค์การอิสระและบุคคลอ่ืน เป็นกรรมการใน 
         คณะกรรมการผังเมือง  
     8.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง 
          คมนาคม)  
    9.  การแต่งต้ังผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน  
    10.  การแต่งต้ังผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย  
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    11.  การแต่งต้ังกรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18  
    12.  แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 
    13.  คําสั่งสํานกันายกรัฐมนตรีที่ 197/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับ 
           ผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตร ี

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

1.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบญัญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522                   
(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบญัญติัการขนส่งทางบก  พ.ศ. 2522)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง  ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก 
พ.ศ. 2522  (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก  พ.ศ. 2522)               
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะการมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้    
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. ตัดข้อกําหนดเกี่ยวกับการติดวัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดดที่กระจกกนัลมหน้าของรถที่ใช้ในการขนส่ง
ผู้โดยสารมาตรฐาน 2 (จ) ที่มจีํานวนที่นั่งไม่เกิน 12 ที่นั่ง และมาตรฐาน 3 (ฉ) ออกไป  เนื่องจากปัจจุบันเงื่อนไขที่เกี่ยวกับ          
การติดฟิลม์กรองแสงขึ้นอยู่กับจํานวนที่นั่งของรถ  จึงทําให้รถประเภทและลักษณะเดียวกันแต่มีจํานวนที่นั่งเกินกว่า 12 ที่นั่ง  
ไม่ตกอยู่ภายใต้ข้อกําหนดการติดฟิลม์กรองแสงดังกล่าว (ร่างข้อ 2-ร่างข้อ 3)  
  2. เพิ่มเติมใหอ้ธิบดีกรมการขนส่งทางบกมีอํานาจประกาศกําหนดประเภท   ลักษณะของรถที่จะอนุญาตให้       
ติดวัสดุเพื่อบังหรือกรองแสงแดดที่กระจกกนัลมหน้าและหลัง รวมทั้งกําหนดคุณลักษณะ ขนาด  และประสิทธิภาพของวัสดุ         
เพื่อบังหรือกรองแสงแดดด้วย (ร่างข้อ 2  รา่งข้อ 3 และร่างข้อ 5)  
  3. กําหนดให้อุปกรณ์ป้องกันด้านหน้า ด้านข้าง  และด้านท้ายของรถเป็นเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของ        
รถเพิ่มเติม (ร่างข้อ 3 ร่างข้อ 8 และร่างข้อ 9)  
  4. ตัดข้อกําหนดเกี่ยวกับส่วนยื่นท้ายของรถที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและเพิ่มเติมให้การติดต้ังอุปกรณ์อ่ืน         
ซึ่งไม่รวมถึงกนัชนท้าย เช่น บันไดขึ้นลงโดยต้องมีความยาวตามที่อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกําหนด (ร่างข้อ 6)  
  5. กําหนดให้ความสูงของรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์หรอืสิ่งของต้องไม่ทําให้การทรงตัวของรถต่ํากว่าเกณฑ์ที่
อธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศกําหนด  (ร่างข้อ 10)  
  6. แก้ไขส่วนยื่นท้ายรถของรถจากไม่เกินกึ่งหนึ่งเป็นไม่เกินสองในสามของช่วงล้อ  และตัดข้อยกเว้นที่กําหนด
ส่วนยื่นท้ายของรถที่มีส่วนบรรทุกเป็นตู้ทึบ และรถทีม่ีทางขึ้นลงหรือติดต้ังอุปกรณ์ในการขนถ่ายที่ด้านท้ายส่วนบรรทกุ 
กําหนดให้เป็นอํานาจของอธิบดีกรมการขนส่งทางบกประกาศกําหนดเพื่อไม่ให้มีการติดต้ังอุปกรณ์ที่มีขนาดยาวเกินไปและ       
มากเกินความจําเป็น  (ร่างข้อ 11)   
 
2. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-          
สะหวนันะเขต) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนต์บนสะพานมิตรภาพไทย-
ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต) พ.ศ. ....   ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฏีกา
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง   
  1. กําหนดให้สะพานมิตรภาพไทย – ลาว แห่งที่ 2 (มุกดาหาร – สะหวนันะเขต) ซึ่งขา้มแม่น้ําโขง  เป็นสะพาน
ที่ต้องเสียค่าธรรมเนียม การเก็บค่าธรรมเนียมให้เป็นไปตามประเภทของยานยนต์และตามอัตราในบัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้                 
(ร่างข้อ 1 – รา่งข้อ 2)  
  2. กําหนดยกเว้นค่าธรรมเนียมแก่รถยนต์ ดังนี้  
   2.1 รถยนต์โดยสารประจําทางระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว            
ในเส้นทางมุกดาหาร – สะหวันนะเขต  และเส้นทางสะหวันนะเขต-มุกดาหาร 
   2.2 รถยนต์ที่ขบัขึ้นมาจากทางประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ความนีไ้มใ่ช้บังคับ
กับรถยนต์ที่เป็นสินค้านําเข้าหรือผ่านแดนซึง่มีคนขับ 
   2.3 รถยนต์ของเจ้าหน้าที่ทั้งสองฝ่าย  ฝ่ายละจํานวน 50 คัน ตามท่ีได้แจ้งรายละเอียดหมายเลข
ทะเบียนต่อหัวหน้าหน่วยบํารุงรักษาสะพานมิตรภาพ 2 (มกุดาหาร – สะหวันนะเขต) ทัง้สองฝ่าย 
(ร่างข้อ 4)  
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3. เรื่อง ร่างระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. .... ที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและรา่งอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 3 (คกอ. 3) ได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามท่ี สํานกังาน        
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สปน.) เสนอและให้ดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
  1. กําหนดให้ยกเลิกระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 ระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 และระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 (ร่างข้อ 3)  
  2. กําหนดให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบและมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบนี้ (ร่างข้อ 4) 
  3. กําหนดนิยามคําว่า “ปลัดกระทรวง” ให้หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตร ีปลัดทบวง และ          
รองปลัดกระทรวงผู้เป็นหัวหน้ากลุ่มภารกิจ 
   “หัวหน้าส่วนราชการ” หมายความว่า อธิบดี หัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ืออย่างอื่นและมีฐานะเป็น               
กรมหัวหน้าส่วนราชการซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีฐานะเปน็อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด และให้หมายความรวมถึงเลขานุการ
รัฐมนตรีในฐานะผู้บังคับบัญชาสํานักงานรัฐมนตรีด้วย 
(ร่างข้อ 5) 
  4. กําหนดให้ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการ
การเมืองและข้าราชการตํารวจ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการประเภทนั้น กรณีมีเหตุพิเศษซึง่จะต้องวางหลักเกณฑ์
และขั้นตอนวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการลาแตกต่างจากที่ระเบียบกําหนด ให้ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีกําหนดระเบียบเป็นการเฉพาะได้
โดยให้ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย  
(ร่างข้อ 6) 
  5. กําหนดให้สว่นราชการนําระบบอิเล็กทรอนิกส์มาประยุกต์ใช้ในการเสนอใบลา อนุญาตให้ลาและยกเลิก        
วันลา สําหรับการลาป่วย ลาพักผ่อน หรือลากิจส่วนตัว (ร่างข้อ 12)  
  6. กําหนดให้ขา้ราชการซึ่งประสงค์จะลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายที่คลอดบุตรให้เสนอหรือ
จัดส่งใบลาต่อผู้บังคับบัญชาตามลําดับจนถึงผู้มีอํานาจอนุญาตก่อนหรือในวันที่ลาภายใน 90 วันนับแต่วันที่คลอดบุตร และ         
ให้มีสทิธิไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรครั้งหนึ่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วันทําการ (ร่างข้อ 20) 
  7. เพิ่มจํานวนวันลาพักผ่อนประจําปีในปีหนึ่งให้แก่ข้าราชการที่ไปประจําการในต่างประเทศในเมืองที่กําลัง
พัฒนาซึ่งต้ังอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา และอเมริกากลาง เมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลําบาก เมืองที่มีภาวะความเป็น        
อยู่ไม่ปกติ และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ อีก 10 วันทําการ (ร่างข้อ 25) 
  8. กําหนดหลกัเกณฑ์เกี่ยวกับการลาของข้าราชการซึ่งประสงค์จะลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ 
(ร่างข้อ 34 – ร่างข้อ 35) 
  กําหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ (ร่างข้อ 39 – ร่างข้อ 40) 
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดกระบวนการรับรองการเปน็สมาคมทีมี่สิทธิและอํานาจฟ้องคดเีก่ียวกับการละเมิดสิทธขิอง
ผู้บริโภค พ.ศ. .... ตามแผนพัฒนากฎหมายสํานักนายกรฐัมนตรี ปี 2553 – 2554  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดกระบวนการรับรองการเป็นสมาคมที่มสีิทธิและอํานาจ
ฟ้องคดีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิของผู้บริโภค พ.ศ. .... ตามแผนพัฒนากฎหมายสํานักนายกรัฐมนตร ีปี 2553 – 2554 ตามที่
สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) เสนอและใหส้่งสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสาํคญัของร่างกฎกระทรวง 
  1. ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 
และกฎกระทรวง ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองผูบ้ริโภค พ.ศ. 2522 (ร่างข้อ 1) 
  2. กําหนดให้มกีารรับรองได้เฉพาะสมาคมทีม่ีผลงานการดําเนินการด้านการคุ้มครองผูบ้ริโภคหรือต่อต้าน        
การแข่งขันอันไม่เป็นธรรมทางการค้าที่จดทะเบียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และมผีลงานเป็นที่ประจักษ์  
(ร่างข้อ 3)  
  3. กําหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติกรรมการของสมาคม (ร่างข้อ 4) 
  4. กําหนดให้ย่ืนคําขอรับการรับรองได้ 2 ช่องทาง คือ ย่ืนด้วยตนเองต่อสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ (ร่างข้อ 6) 
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  5. กําหนดให้คณะกรรมการคุม้ครองผู้บริโภคพิจารณาคําขอรับการรับรองให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน                 
นับแต่วันที่รับคําขอ เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นให้ขยายระยะเวลาการพิจารณาได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 15 วัน (ร่างข้อ 8) 
  6. กําหนดอายุหนังสือรับรองให้มีผลใช้บังคบัได้เป็นระยะเวลา 4 ปีนับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
(ร่างข้อ 11) 
  7. กําหนดให้สมาคมย่ืนคําขอรับการรับรองได้ใหม่เมื่อพ้นกาํหนด 3 เดือน นับแต่วันที่คณะกรรมการคุม้ครอง
ผู้บริโภคมีมติไม่ให้การรับรอง (ร่างข้อ 13) 
  8. สมาคมที่ได้รบัการรบัรองต้องปฏิบัติตามระเบียบที่คณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภคประกาศกําหนด (ร่างข้อ 14) 
  9. สมาคมที่ได้รบัการรบัรองก่อนที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ใหห้นังสือรับรองยังคงมผีลใช้บังคับได้อีก 4 ปี (ร่างข้อ 16) 
  10. กําหนดใหร้ะเบียบและประกาศที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ให้มผีลใช้บังคับได้ต่อไป เพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกบักฎกระทรวงนี้ (ร่างข้อ 17) 
 
 

เศรษฐกิจ
5. เรื่อง  ขออนุมัติกู้เงินเพื่อนําไปชาํระหนีค้่าดอกเบี้ยที่ถึงกําหนดชาํระในปีงบประมาณ 2555 ขององค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ   
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อนําไปชําระหนี้ค่าดอกเบี้ยที่ถึงกําหนด
ชําระในปีงบประมาณ 2555 จํานวน 2,567.909 ล้านบาท  โดยขอให้กระทรวงการคลัง (กค.) ค้ําประกันเงินกู้  กําหนดวิธีการ           
กู้เงิน เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ ในการกู้เงิน ตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ  
   สาระสาํคญัของเรื่อง   
  คค. เสนอตามที่ได้รับรายงานจาก ขสมก. ดังนี้   
  1. ปีงบประมาณ 2555 ขสมก. มีหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยที่ครบกําหนดจะต้องชําระคืน จํานวน 12,086.742 
ล้านบาท  ประกอบด้วย ไถ่ถอนพันธบัตรและชําระคืนต้นเงินกู้ จํานวน 9,518.833 ล้านบาท  และดอกเบี้ยที่ครบกําหนด           
ต้องชําระ จํานวน 2,567.909 ล้านบาท   
   2. สถานะการเงินตามประมาณการเงินสดรับ-จ่าย ในปีงบประมาณ 2555 จะมีประมาณการเงินสดรับ จํานวน 
8,974.983 ล้านบาท  ประมาณการเงินสดจ่ายจํานวน 27,183.169 ล้านบาท  เงินสดต้นงวด จํานวน 554.184 ลา้นบาท  และ
เงินสดคงเหลือปลายงวดขาดมือ จํานวน 17,654.003 ล้านบาท  และหาก ขสมก. ค้างชําระค่าน้ํามันเชื้อเพลิง ค่าเหมาซ่อมและ
เงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน จํานวน 5,649.808 ล้านบาท (ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 3,605.700 ล้านบาท ค่าเหมาซ่อม 
จํานวน 1,797.108 ล้านบาท และเงินกองทุนบําเหน็จพนักงาน จํานวน 247.000 ล้านบาท) จะทําใหม้เีงินสดคงเหลือปลายงวด
ขาดมือ จํานวน 12,004.195 ล้านบาท  ซึง่ไม่เพียงพอที่จะชําระหนี้ดอกเบี้ยที่ครบกําหนด ดังนั้น เพื่อให้ ขสมก. เกิดสภาพ   
คล่องทางการเงิน  และสามารถบริหารจัดการต่อไปได้โดยไม่มีปัญหาอุปสรรคทางการเงิน  จึงได้นําเสนอคณะกรรมการบริหาร
กิจการ ขสมก. พิจารณาให้ความเห็นชอบ   
   3. คณะกรรมการบริหารกิจการ ขสมก. ได้ให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน  2554 ให ้ขสมก. กู้เงิน 
เพื่อชําระคืนต้นเงินกู้ที่ครบกําหนดและดอกเบี้ยในปีงบประมาณ 2555 จํานวน 2,567.909 ล้านบาท ตามท่ีเสนอ  และให้
ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป   
 
6. เรื่อง ขออนุมัติใช้พืน้ที่อทุยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่า สําหรบัโครงการขยายทางหลวงหมายเลข 4                   
สายตรงั – พัทลุง ตอนบ้านนาโยงเหนือ – เขาพบัผา้ (บา้นนาวง) ใหเ้ป็น 4 ช่องจราจร ของกรมทางหลวง 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอให้กรมทางหลวงดําเนินการ ดังนี้ 
  1. อนุมัติให้กรมทางหลวงใช้พ้ืนที่ในอุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า ในเขตจังหวัดพัทลุงและจังหวัดตรัง เนื้อที่ 
343 ไร่ 42 ตารางวา และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าภูเขาบรรทัด แปลงที่ 1 ตอนที่ 1 เนื้อที่ 70 ไร่ 2 งาน 50 ตารางวา และป่า
สงวนแห่งชาติ ป่าเทือกเขาบรรทัด แปลงที ่2 ตอนที่ 2 เนื้อที่ 57 ไร่ 3 งาน 48 ตารางวา ซึ่งอยู่ในเขตทางหลวงและเป็นพื้นที่ที่
กรมทางหลวงได้รับอนุญาตจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2528 ให้เข้าทาํประโยชน์ในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ เพื่อสร้างทางและแก้ไขเขตทางใหม่ ทางหลวงหมายเลข 4 สายพัทลุง-ตรัง (เขาพับผ้า) ท้องที่จังหวัดพัทลุง และ             
จังหวัดตรัง 
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  2. อนุมัติให้กรมทางหลวงดําเนินโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 4 สายตรัง – พัทลุง ตอนบ้าน         
นาโยงเหนือ – เขาพับผ้า (บ้านนาวง) ให้เป็น 4 ช่องจราจร โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอย่างเคร่งครัด รวมทั้ง
ปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมใน 3 มาตรการตามความเห็นของคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  คค. รายงานว่า 
  1. โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 4 สายตรัง – พัทลุง ตอนบ้านนาโยงเหนือ – เขาพับผ้า (บ้านนา
วง) ให้เป็น 4 ช่องจราจร ระยะทาง 10.346 กิโลเมตร เป็นส่วนหนึ่งของโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 ช่อง
จราจร (ระยะที่ 2) ซึ่งคณะรฐัมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2538 ให้กรมทางหลวง คค. ดําเนินการ โครงการดังกล่าว
จัดเป็นโครงการที่มีลําดับความสําคัญสูง เพราะช่วงต้นทางจากจังหวัดตรังถึงเชิงเขาที่บ้านช่อง อําเภอนาโยง และช่วงปลายถึง
เชิงเขาพับผ้าที่บ้านนาวง อําเภอศรีนครินทร ์ได้ก่อสร้างเป็นทาง 4 ช่องจราจรแล้ว เหลอืเพียงช่วง กม.46 + 746 (บ้านช่อง 
อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง) ผ่านเขาพับผ้าถึง กม.36 + 400 (บ้านนาวง อําเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง) ที่ยังคงเป็นทางหลวง 2 
ช่องจราจรอยู่ 
  2. เส้นทางหลวงหมายเลข 4 สายตรัง – พัทลุง ตอนบ้านนาโยงเหนือ – เขาพับผ้า (บ้านนาวง) (กม.46 + 746 
- กม.36 + 400) เป็นเส้นทางที่ตัดผ่านเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่ – เขาย่า เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่าเขาบรรทัด พ้ืนที่คุณภาพ
ลุ่มน้ําช้ัน 2 ช้ัน 3 ช้ัน 4 ซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวทางด้านสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกจิ หรือเอกชนที่ต้องจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับลงวันที่ 24 สิงหาคม 2535 และฉบับลงวันที่ 9 กันยายน 2535 มีการ
กําหนดให้โครงการทุกประเภทและทุกขนาดที่อยู่ในพื้นที่ที่คณะรฐัมนตรีได้มีมติเห็นชอบกําหนดให้เป็นพื้นที่ลุ่มน้าํช้ัน 1 บี ลงมา 
และพื้นที่เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่า ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อ
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อดําเนินการให้ความเห็นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 (ปัจจุบันคือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง 
กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลกัเกณฑ์ 
วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ และแนวทางการจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2552) 
  3. กรมทางหลวง คค. ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเร่งรัดขยายทางสาย
ประธานให้เป็น 4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 4 สายตรัง – พัทลุง ตอนบ้านนาโยงเหนือ – เขาพับผ้า (บ้านนา
วง) มายังสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม และสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมได้นําเสนอคณะกรรมการผูชํ้านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืโครงการร่วมกับเอกชนพิจารณารวม 2 ครั้ง โดยครั้งสุดท้ายในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 
5 เมษายน 2553 คณะกรรมการผู้ชํานาญการฯ ได้มีมติใหค้วามเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของ
โครงการ โดยกําหนดให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดและใหน้ําเสนอคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติพิจารณา 
  4. คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ในการประชุมครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ได้มีมติ ดังนี้ 
 4.1 เห็นชอบกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 4 
ช่องจราจร (ระยะที่ 2) ทางหลวงหมายเลข 4 สายตรัง – พัทลุง ตอนบ้านนาโยงเหนือ – เขาพับผ้า (บ้านนาวง) ของกรมทาง
หลวง คค. ตามความเห็นของคณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคมนาคมของ
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรอืโครงการร่วมกับเอกชน ในการประชุมครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2553 โดยให้กรมทาง
หลวงยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
อย่างเคร่งครัด และนอกจากนั้นให้กรมทางหลวงปฏิบัติตามมาตรการเพิ่มเติมใน 3 มาตรการ ดังนี้ 
   4.1.1 การตัดต้นไม้ในเขตทาง ให้ดําเนินการเฉพาะเท่าที่จําเป็น โดยไม่ให้ตัดต้นไม้นอกเขตพื้นผิวจราจร
ที่จะก่อสร้าง 
   4.1.2 กํากับดูแลในระหว่างจดัเตรียมพ้ืนที่และการก่อสร้างมิให้ขุดตักดินในเขตทางและบริเวณ
ใกล้เคียงมาใชใ้นการก่อสร้าง และให้คงสภาพตามลักษณะภูมิประเทศเดิม 
   4.1.3 กํากับผู้รับจ้างออกแบบก่อสร้าง และ/หรือผู้ดําเนินการก่อสร้างให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด และให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการกํากับดูแลโครงการด้วย 
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7. เรื่อง  ขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้  โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนาํเขา้จากต่างประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายเวลาการชําระหนี้  โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนําเข้าจากต่างประเทศของกรม
ส่งเสริมสหกรณ์ออกไปจนกว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณชดเชยผลขาดทุนเสร็จสิน้ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่า   
   1. ในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 6/2552 เมือ่วันที่ 4 สิงหาคม 2552 ที่ประชุมได้มี
มติเห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ขยายระยะเวลาการดําเนินงาน  โครงการจัดหาปุ๋ยเคมีนําเข้าจากต่างประเทศ  จากวันที่ 29 
พฤษภาคม 2552 ออกไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม  2553 และให้เร่งจาํหน่ายปุ๋ยที่เหลือให้หมด  โดยให้ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรแหง่ประเทศไทย จํากัด ประสานกับกรมส่งเสริมสหกรณจ์ําหน่ายให้กับกลุม่เกษตรกรโดยตรง   
   2. ในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรครั้งที่ 6/2553 เมือ่วันที่ 2 กรกฎาคม 2553 ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ขยายระยะเวลาโครงการ  และชําระเงินคืนกองทุนฯ โครงการฯ จากสิ้นสุด ณ วันที ่29 
พฤษภาคม 2553 เป็นวันที ่31 ธันวาคม 2553 และให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เสนอคณะรฐัมนตรีต่อไป  ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ 
(วันที่ 19 ตุลาคม 2553) เหน็ชอบด้วยแล้ว   
   3. ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา  
   3.1 โครงการฯ ได้มีการนําเข้าปุ๋ยยูเรีย 2 ครั้ง ดังนี้  
     3.1.1 ครั้งที่ 1 จํานวน 10,000 ตัน ราคาตันละ 14,000 บาท  
    3.1.2 ครั้งที่ 2 จํานวน 10,000 ตัน ราคาตันละ 12,600 บาท  
สรุปราคาเฉลี่ยตันละ 13,330 บาท  
   3.2 การจําหนา่ยปุ๋ยรอบแรก จําหน่ายปุ๋ยรวม 8,814.25 ตัน ราคาตันละ 15,800 บาท  มรีายได้จาก
การจําหน่าย รวม 139,265,150 บาท  หักต้นทุนการจําหน่ายและค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการแล้ว  ไมม่ีผลกําไร/ขาดทุน   
        การจําหนา่ยปุ๋ยรอบที่สอง จํานวนปุ๋ยรวม 11,185.75 ตัน ราคาตันละ 10,000 บาท มีรายได้จาก
การจําหน่าย รวม 111,857,500 บาท หักต้นทุนการจําหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแล้ว  ประสบผลขาดทุน 
54,713,776.09 บาท  ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้ตรวจสอบปิดบัญชีผลขาดทุนตามจํานวนดังกล่าวแล้ว  และกรมส่งเสริม
สหกรณ์ได้ขอตั้งงบประมาณชดเชยการขาดทุนดังกล่าวในปีงบประมาณ 2555 แล้ว   
  
8. เรื่อง  การปรับอัตราคา่จา้งขั้นต่าํของลกูจ้างรัฐวิสาหกิจ  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กําหนดขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสําหรับรัฐวิสาหกิจแต่ละแหง่ที่
รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดําเนินการเองได้ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยให้
รัฐวิสาหกิจจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างได้เองวันละ 300 บาท  ทั้งนี้ ให้มผีลต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ตามมติคณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสมัพันธ์ ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ   
   สาระสาํคญัของเรื่อง  
  รง. รายงานว่า  
   1. สหพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย และสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  มีหนังสือถึงประธาน
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ขอให้ปรับค่าจ้างให้กับลูกจ้างรัฐวิสาหกิจในอัตราขั้นตํ่าเป็นวันละ 300 บาท ตาม
นโยบายของรัฐบาล   
   2. คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ได้พิจารณาเรื่องตามข้อ 1. ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2554                  
เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กําหนดเป็นขอบเขตสภาพการจ้างที่เกี่ยวกับการเงินสําหรับ
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งที่รัฐวิสาหกิจนั้นอาจดําเนินการเองได้  ตามมาตรา 13 (2) แห่งพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจ                
สัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ให้รฐัวิสาหกิจจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างได้เองวันละ 300 บาท  ทั้งนี้ ให้มีผลต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 
 
9. เรื่อง คา่ใชจ้่ายที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจะนําไปช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาด้านอุทกภัย  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการเรื่อง ค่าใช้จ่ายที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกจิจะนําไปช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาด้านอุทกภัยตามแนวทางจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ  โดย
เบื้องต้นให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจพิจารณาใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ทีไ่ด้รับอนุมัติ
ให้กันไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปีของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ  โดยขอตกลงโอนเปลี่ยนแปลงนําไปใช้จ่ายเพ่ือการดังกล่าวตามความ
จําเป็นและเหมาะสมก่อน  หากไม่เพียงพอก็ให้ขอรับการจัดสรรงบประมาณจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
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หรือจําเป็น ตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน ภายในกรอบ
วงเงิน 2,000.0000 ล้านบาท 
 
10.  เรื่อง  แผนปฏบิัติราชการประจาํปีของจังหวัด แผนปฎิบัติราชการประจําปขีองกลุ่มจังหวัด  และคําของบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2555  คําขอเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนและเปลี่ยนแปลง
รายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจาํปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 
2554  ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง การกําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2)  
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ 
เสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด 76 จังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของกลุ่ม
จังหวัด 18 กลุม่จังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  76 จังหวัด 18 กลุ่มจังหวดั  ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ทั้งนี้ โครงการที่เห็นควรสนับสนุนข้างต้นเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แต่จาก
ข้อจํากัดทางด้านด้านงบประมาณอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกโครงการ ดังนั้น กรณีทีม่ีการพิจารณาต้นทุนต่อหน่วย
ของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วยังมีงบประมาณเหลืออยู่ เห็นควรเห็นชอบให้นําโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณมาพิจารณาสนับสนุนเพิ่มเติมตามลําดับความสําคัญ หรือสํารองไว้ในกรณีที่มีการแปรญตัติงบประมาณเพิ่มเติม 
รวมทั้งเห็นชอบให้ใช้คําว่า “สร้างเสริมความจงรักภักดี” แทนคําว่า “ปกป้องสถาบัน” สําหรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจําปี พ.ศ. 2555 เพือ่ให้เกิดความเหมาะสม ตามมติ ก.น.จ. (วันที่ 26 ก.ย. 54 ,                
5 ต.ค. 54)  
  2. เห็นชอบกับคําขอเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือ
จ่ายตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจงัหวัดและของกลุ่มจังหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในกรณีการเปลี่ยนแปลง
โครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณเหลือจ่ายที่มผีลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จํานวน 68 โครงการ งบประมาณ 490,696,354 บาท ตามมติ ก.น.จ. (วันที่ 26 ก.ย. 54 , 
5 ต.ค. 54) 
  3. เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เรื่อง 
การกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) ตามมติ ก.น.จ. 
(วันที่ 26 ก.ย. 54 , 5 ต.ค. 54) 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  1. แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และคําของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามความเห็นของ อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ มีดังนี้ 
   1) โครงการที่เห็นควรสนับสนุนของจังหวัด 76 จังหวัด จาํนวน 2,971 โครงการวงเงิน 
20,300,541,069 บาท  
   2) โครงการที่เห็นควรสนับสนุนของกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด จํานวน 364 โครงการ วงเงิน 
7,399,377,937 บาท 
  ทั้งนี้  โครงการที่เห็นควรสนบัสนุนข้างต้นเป็นโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แต่จาก
ข้อจํากัดทางด้านงบประมาณอาจไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกโครงการ ดังนั้น กรณีที่มีการพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของ
โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแลว้ยังมีงบประมาณเหลืออยู่ เห็นควรเห็นชอบให้นําโครงการที่ไม่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณมาพิจารณาสนับสนุนเพิ่มเติมตามลําดับความสําคัญ หรือสํารองไว้ในกรณีที่มีการแปรญตัติงบประมาณเพิ่มเติม 
  อนึ่ง สําหรับโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจําปี พ.ศ. 2555 ทีม่ีคําว่า 
“ปกป้องสถาบัน” ที่ประชุม ก.น.จ. มีมติเห็นชอบให้ใช้คําว่า “สร้างเสริมความจงรักภักดี” แทน เพื่อให้เกิดความเหมาะสม 
  2. คําขอเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนและเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจา่ยตาม
ปฏิบัติราชการประจาํปีของจังหวัด/กลุ่มจงัหวัด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามความเห็นของ อ.ก.น.จ. ด้านแผน
และด้านงบประมาณ ดังนี้ 
   1) ให้การสนับสนุนได้ จํานวน 152 โครงการ วงเงิน 1,152,199,110 บาท แยกเป็น 
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    - กรณีการเปลีย่นแปลงโครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและการใช้
งบประมาณเหลือจ่ายที่ไม่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จาํนวน 84 โครงการ 
งบประมาณ 661,502,756 บาท และให้ฝา่ยเลขานุการฯ แจ้งให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทราบและดําเนินการต่อไป 
    - กรณีการเปลีย่นแปลงโครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและการใช้
งบประมาณเหลือจ่ายที่มีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จํานวน 68 โครงการ 
งบประมาณ 490,696,354 บาท และให้ฝา่ยเลขานุการฯ นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดได้ทําเรื่องขอขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณไว้แล้ว 
   2) ไม่เห็นควรสนับสนุน จํานวน 8 โครงการ วงเงิน 16,147,680 บาท 
  3. ร่างประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจงัหวัดและกลุม่จังหวัดแบบบูรณาการ เรือ่ง การ
กําหนดหลักเกณฑ์และวิธปีฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) 
  กรณีที่ 1 กรณกีารเปลี่ยนแปลงโครงการ การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณ
เหลือจ่ายที่ไมม่ีผลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการเกี่ยวกับ กิจกรรม พ้ืนที่ดําเนินโครงการ งบรายจ่ายเป้าหมายโครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ 2) การเปลี่ยนแปลง
โครงการ โดยนําโครงการอื่นที่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจงัหวัดมาดําเนินการ 3) การใช้งบประมาณ
เหลือจ่ายในส่วนที่ไม่กระทบตอ่แผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
(ก.บ.จ.) หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) แล้วแต่กรณ ีมีอํานาจพิจารณา กลั่นกรอง และให้
ความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัด ดําเนินการตามระเบียบว่าด้วยการ
บริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพิ่มเติม และรายงานให้ ก.น.จ. ทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส 
  กรณีที่ 2 กรณจีังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดมีความประสงค์ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณจ่ายของจังหวัดหรือของ
กลุ่มจังหวัดที่มผีลกระทบต่อแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.บ.จ. หรือ ก.บ.ก. แล้วแต่กรณ ีและให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
หรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดนําเสนอขอความเห็นชอบจาก อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณในการปรับแผนเมื่อได้รับความ
เห็นชอบแล้วให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือหัวหน้ากลุ่มจังหวัดขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ และให้ อ.ก.น.จ. ด้านแผน
และงบประมาณ รายงานให้ ก.น.จ. ทราบ ภานในสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส 
 
11. เรื่อง ขออนุมัติเพิ่มเงินคา่จ้างก่อสร้างตามปริมาณงานที่ทาํจริง ตามสัญญาแบบ Unit Price Contract รายการ
กําแพงป้องกนัน้ําท่วมคลองมหาชัย (เพิม่เติม) จังหวัดสมุทรสาคร 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติให้กรมชลประทานสามารถเพิ่มเงินค่างานก่อสร้างกําแพงป้องกันน้ําท่วมคลองมหาชัย 
(เพิ่มเติม) จังหวัดสมุทรสาคร ได้ตามปริมาณงานที่ทําจริง ตามสัญญาแบบ Unit Price Contract จากวงเงินสัญญาเดิม 
49,400,000 บาท เป็นวงเงิน 58,412,174 บาท (เพิ่มขึน้ 9,012,174 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18.24 ของวงเงินสัญญาเดิม) 
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กษ. รายงานว่า 
  1. หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (30 ต.ค. 50) กรมชลประทานได้ดําเนินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้ว่าจ้างให้ห้างหุ้นส่วนจํากัดสันติมิตรก่อสร้างดําเนินการก่อสร้างกําแพงป้องกันน้ําท่วมคลองมหาชัย 
(เพิ่มเติม) ตามสัญญาเลขที ่กจ.12/2552 (ฝพพ.3) ลงวันที ่17 สิงหาคม 2552 ราคาค่าก่อสรา้งตามสัญญา 49,400,000 บาท 
อายุสัญญา 300 วัน เริ่มนับอายุสัญญาวันที ่1 กันยายน 2552 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 27 มิถุนายน 2553 
  2. กษ. โดยกรมชลประทานได้ควบคุมให้ผู้รบัจ้างดําเนินการก่อสร้างกําแพงป้องกันน้ําท่วมคลองมหาชัยตาม
แบบรูปรายการที่วางไว้ และได้ประสานงานกับจังหวัดสมุทรสาครและเทศบาลนครสมุทรสาครเพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตาม
แผนงานที่กําหนดมาโดยตลอด รวมทั้งมีการตั้งคณะกรรมการภาคประชาชนให้เข้ามามสี่วนร่วมในการกําหนดแนวการก่อสร้าง
กําแพงเพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับพ้ืนที่เศรษฐกิจของจังหวัด ซึ่งกรมชลประทานได้ดําเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่แล้ว จากการดําเนินการดังกล่าวส่งผลให้ปรมิาณงานเพิ่มขึ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 9,012,174.18 บาท หรือ
ร้อยละ 18.24 ของวงเงินสัญญาเดิม เมื่อรวมกับวงเงินสัญญาเดิม 49,400,000 บาท รวมเป็นค่าจ้างก่อสร้างทั้งสิ้น 
58,412,174.18 บาท 
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  3. กษ. โดยกรมชลประทานได้มีหนังสือไปถึง สงป. เพื่อขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนงานปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ํา งบ
ลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง จากรายการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําอ่างเก็บน้ําลําปาว จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
จํานวน 9,012,174 บาท ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว และมีเงินเหลือจ่ายเนื่องจากไม่ได้โอนชดใช้คืนให้แก่รายการที่ขอ
โอนลดมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ไปต้ังจ่ายสมทบรายการกําแพงป้องกันน้ําท่วมคลองมหาชัย (เพิ่มเติม) จงัหวัด
สมุทรสาคร เพือ่จ่ายเป็นค่างานที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่ทําจริง เนื่องจากการกําหนดแนวทางก่อสร้างใหม่ เพื่อไม่ให้มี
ผลกระทบกับพ้ืนที่เศรษฐกิจของจังหวัด และกรมชลประทานรับรองว่าได้กันเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) และไม่มีหนี้คา่สาธารณูปโภคค้างชําระ ซึ่ง สงป. พิจารณาแล้วเห็นว่า หากกรมชลประทานจําเป็นต้องเพิ่ม
ปริมาณงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของทางราชการและการใช้งาน พร้อมทั้งได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องแล้ว ก็อนุมัติให้กรม
ชลประทานโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายในแผนงาน ผลผลิต และงบ
รายจ่ายดังกล่าวข้างต้น จากรายการโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการเก็บกักน้ําอ่างเก็บน้ําลําปาว จังหวัดกาฬสินธ์ุ ไปต้ังจ่าย
สมทบรายการกําแพงป้องกันน้ําท่วมคลองมหาชัย (เพิ่มเติม) จังหวัดสมุทรสาคร จํานวน 9,012,174 บาท เพื่อเป็นค่างานที่
เพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่ทําจริง ตามเหตุผลความจําเป็นที่ขอทําความตกลงไปได้ แต่เนื่องจากค่างานที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณงานที่
ทําจริงเกินกว่าร้อยละ 10 ของราคางานก่อสร้าง กรมชลประทาน จึงต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2529 
เรื่อง การเพิ่มวงเงินค่างานในสัญญาแบบจ่ายเงินค่าจ้างตามปริมาณงานที่ทําจริง ที่จะต้องเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก่อน
พิจารณาดําเนินการต่อไป 
  4. เนื่องจากงบประมาณที่จะนํามาเป็นค่าจ้างก่อสร้างในส่วนที่เพิ่ม จํานวน 9,012,174 บาท เป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ที่กรมชลประทานได้ขอทําความตกลงกับ สงป. ไว้แล้ว จึงจาํเป็นต้องเสนอ
คณะรัฐมนตรภีายในงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้โดยเร็วต่อไป 
 
12. เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณประจําป ีพ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงนิสํารองจา่ยเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเปน็ ของโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่เสนอให้กรมวิชาการเกษตรเบิกจ่ายจากงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามหลักเกณฑแ์ละเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 ไปพลางก่อน งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาํเป็นในวงเงิน 228,466,200 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ ราชพฤกษ์ 2554 เมื่อดําเนินการเสร็จแล้วหากมีกิจการที่มีความจําเป็นที่
จะต้องดําเนินการเพิ่มเติมและไม่ได้ต้ังงบประมาณรองรับไว้ อีกทั้งจําเป็นจะต้องใช้จ่ายจากเงินรายได้ที่เกิดจากสิทธิประโยชน์มา
สมทบค่าจ่ายของโครงการฯ ให้หน่วยงานดําเนินการขอใช้จ่ายเงินดังกล่าวตามขั้นตอน และให้ใช้จ่ายอย่างประหยัด คุ้มค่าและ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 สาระสาํคญัของเรื่อง 
 กษ. รายงานว่า 
 1. หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมมีติเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 สงป. ได้อนุมัติงบประมาณให้ กษ. โดยกรมวิชาการ

เกษตร จํานวนทั้งสิ้น 444,891,400 บาท จากรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น จํานวน 195,373,500 บาท ส่วนที่เหลืออีก จํานวน 249,517,900 บาท ให้เสนอขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รองรับต่อไป 

 2. กษ. โดยกรมวิชาการเกษตร ได้ขอจัดต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลือ จํานวน 249,417,900 บาท ต่อ สงป. แล้ว 

 3. ขณะนี้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้ไม่ทันในวนัที่ 1 
ตุลาคม 2554 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สงป. แจ้งให้สว่นราชการจัดทําแผนเพื่อขออนุมัติงบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน 

 4. เนื่องจาการจัดงายในครั้งนี้ มีหลายกิจกรรมต้องดําเนินการให้แล้วเสรจ็ก่อนการเปิดงานวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2554 และในระหว่างงานเพื่อให้การจัดงานสมบูรณ์ อีกทั้งมีข้อผูกพันต้องชําระเงินตามสัญญา จึงไม่สามารถรองบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ได้ ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้พระราชบัญญัติงบประมาณได้ประมาณเดือนมีนาคม 2555 
และงบประมาณโครงการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ ไม่อยู่ในรายการงบประมาณประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกรม
วิชาการเกษตร เนื่องจาก สงป. จัดสรรให้จากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ปี 2554 จงึจําเป็นต้อง
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติเป็นการเร่งด่วนในวันที่ 11 ตุลาคม 2554 
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13. เรื่อง  มาตรการภาษีเพือ่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเพื่อเพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนัของ
ประเทศ และให้สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุร่วมกับกระทรวงการคลังทบทวนการให้สทิธิประโยชน์ในการส่งเสริม
การลงทุน ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ทัง้นี้  ให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อน และส่งใหส้ํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนําเสนอนายกรัฐมนตรีลงนามต่อไป   
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  1. มาตรการภาษีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ มีรายละเอียด ดังนี้  
   1.1 ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลให้คงจดัเก็บในอัตราร้อยละ 23 ของกําไรสุทธิสําหรับบริษัทหรือ
ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มรีอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และให้ลดลงคงจัดเก็บ
อัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม  พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
   1.2 ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลสําหรบับริษัทหรือหา้งหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมซึ่งมีทุนที่ชําระแล้วในวันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกินห้าล้านบาท ทั้งนี้ ได้เพิ่มเงื่อนไขให้การได้รับ
สิทธิประโยชน์โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมข้างต้น ต้องมีรายได้จากการประกอบกิจการขายสินค้าและการให้บริการไม่
เกิน 30 ล้านบาท ต่อรอบระยะเวลาบัญชี โดยจะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้  
    (1) ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลสําหรับกําไรสุทธิเฉพาะสว่นที่ไม่
เกิน 150,000 บาท  
    (2) ให้เสียภาษใีนอัตราร้อยละ 15 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสว่นที่เกิน 150,000 บาท แต่ไม่เกิน
หนึ่งล้านบาท  สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
    (3) ให้เสียภาษใีนอัตราร้อยละ 23 ของกําไรสุทธิ เฉพาะสว่นที่เกินหนึ่งลา้นบาท  สําหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชี 2555 ที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 
    (4) และให้เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ของกําไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่เกินหนึ่งล้านบาท สาํหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป 
    (5) อย่างไรก็ดี หากบริษัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ข้างต้นมีทุนชําระแล้วเกินกว่าที่กําหนดหรือมีรายได้เกินกว่าหลักเกณฑ์ทีกํ่าหนดจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ภาษี  และในปีต่อ ๆ  
ไปจะต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราเดียวกับนิติบุคคลโดยทั่วไป 
   1.3  สําหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่เคยนําหลักทรัพย์มาจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้รับสิทธิเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิ จะได้รับ
การลดอัตราเหลือร้อยละ 23 ของกําไรสุทธิเฉพาะรอบระยะเวลาบัญชี 2555 ที่สิ้นสดุในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2555 และ
ได้รับการลดอัตราเหลือร้อยละ 20 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นต้นไป 
   1.4  ปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลใหแ้ก่บริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาด
หลักทรัพย์แหง่ประเทศไทยตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอ”  โดยใหจ้ัดเก็บในอตัราร้อยละยี่สินห้าของกําไรสุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกินห้าสิบล้านบาท  สําหรบัรอบ
ระยะเวลาบัญชี 2554 ที่สิ้นสุดในหรือหลังวันที่ 31 ธันวาคม  พ.ศ. 2554 ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้   
    (1) เป็นบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย  ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรพัย์เอ็มเอไอ”  ระหว่างวันที่ 
1 มกราคม พ.ศ. 2553 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 หรือ  
    (2) เป็นบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย   ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรพัย์เอ็มเอไอ”  ก่อนวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2553 และไม่เคยได้รับสิทธิในการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละยี่สิบของกําไรสุทธิหรือ  
    (3) เป็นบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศตาม
ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย ว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนใน “ตลาดหลักทรพัย์เอ็มเอไอ”  ก่อนวันที่ 1 
มกราคม พ.ศ. 2553 และได้รบัสิทธิในการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลเหลือร้อยละยี่สบิของกําไรสุทธิ   โดยได้ใช้สทิธิในการลด
อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลครบสามรอบระยะเวลาบัญชีต่อเนื่องกัน ภายในรอบระยะเวลาบัญชี 2553 ที่สิ้นสุดในหรอืหลังวันที่ 
31 ธันวาคม พ.ศ. 2553  แลว้ 
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  2. ผลกระทบ  
  กระทรวงการคลังคาดว่า การปรับลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลจะส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลลดลง
โดยรวมประมาณ 150,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี จะมีผลกระทบต่อปีงบประมาณ 2555 เพียงประมาณ 52,500 ลา้นบาท แต่
มาตรการข้างต้นจะมีส่วนช่วยกระตุ้นและส่งเสริมการลงทนุในประเทศรวมถึงการดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้น ซึ่งจะ
ส่งผลใหก้ารจดัเก็บภาษีเพิ่มขึ้นในระยะยาวชดเชยกับรายได้ที่สูญเสียไป 
  ทั้งนี้ เห็นควรให้สํานักงานคณะกรรมการสง่เสริมการลงทนุร่วมกับกระทรวงการคลังทบทวนการให้สทิธิ
ประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุน เพื่อให้สอดรับกับสภาวการณ์และการให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนของ
ต่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  และเพื่อเป็นการดูแลฐานภาษีเงินได้ของประเทศให้สอดคล้องกับการดําเนินการปรับลดอัตรา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลครั้งนี้  
 
14. เรื่อง มาตรการภาษีเพี่อช่วยเหลือผูป้ระสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามที่กระทรวงการคลังเสนอ  ทั้งนี้                  
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาก่อน และส่งให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพือ่นําเสนอนายกรัฐมนตรี              
ลงนามต่อไป   
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  ด้วยปรากฏว่าประเทศไทยได้เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรง อันมีผลทําให้ประชาชนต้องประสบกับความเดือดร้อน 
และต้องการความช่วยเหลือเป็นจํานวนมาก จึงมีความจําเป็นต้องให้บุคคลธรรมดา รวมทั้งบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลทั่วไป
ร่วมกันบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  กระทรวงการคลังรายงานว่าการบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปัจจุบันตาม                  
ประมวลรัฎากรบุคคลธรรมดาและบริษัทหรอืห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลจะได้สิทธิประโยชน์ ดังนี้  
  1. กรณีบุคคลธรรมดา สามารถนําเงินที่บริจาคไปหักลดหย่อนในการคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้เท่าที่
บริจาค แต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินได้สุทธิ ตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 527) พ.ศ. 2554 และตามข้อ 2(70) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ 126 (พ.ศ. 2509) 
ออกตามความในประมวลกฎรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร 
  2. กรณีบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สามารถนําเงินหรือมูลค่าทรัพย์สนิที่บริจาคไปหักเป็นรายจ่ายในการ
คํานวณกําไรสุทธิได้เท่าที่บริจาคจริง แต่ไมเ่กินร้อยละสองของกําไรสุทธิตามมาตรา 65 ตรี (3) แห่งประมวลรัษฎากร และพระ
ราชกฤษฏีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที ่527) พ.ศ. 2554 
  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้บุคคลธรรมดาและบริษทัหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลร่วมกันบริจาคเงินหรือทรัพย์สนิ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใหม้ากย่ิงขึ้น จึงเห็นสมควรกําหนดให้สามารถนําจํานวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินที่บริจาคเพื่อ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 มาหักเป็นรายจ่ายในการคํานวณภาษี
เงินได้เพิ่มขึ้นจากสิทธิการหักรายจ่ายตามปกติอีกเป็นจํานวนร้อยละห้าสิบ ซึ่งสามารถกระทําได้โดยการร่างพระราชกฤษฎีกา 
ออกตามความในมาตรา 3 (1) แห่งประมวลรัษฎากร 
 
15. เรื่อง ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบรหิารจัดการแก้ปญัหาอุทกภัย ดินโคลนถล่มและภัยแล้ง พ.ศ. 2554 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารจัดการแก้ปัญหาอุทกภัย ดินโคลนถลม่
และภัยแล้ง พ.ศ. 2554 ที่นายกรัฐมนตรีได้ลงนามแล้วตามที่ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ 
 
16. เรื่อง ผลการดําเนนิงานตามแผนปฏิบติัการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) ภายใตแ้ผนแม่บทการ
ป้องกันและใหค้วามช่วยเหลอืผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม (ระยะ 5 ปี) ประจําปงีบประมาณ พ.ศ.2554 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) 
ภายใต้แผนแมบ่ทการป้องกันและใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัยและโคลนถลม่ (ระยะ 5 ปี) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2554 ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กระทรวงมหาดไทย (มท.) โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานว่า ได้แจ้งหน่วยงานที่ร่วมบูรณา
การตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณระยะ 3 (พ.ศ.2553-2555) ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันและให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม (ระยะ 5 ปี) จํานวน 30 หน่วยงาน ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี 
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หรือปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีเพื่อดําเนินการตามความเหมาะสมและจําเปน็ และ
ตรวจสอบผลการดําเนินงานของแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 แล้ว โดยมีผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
สรุปได้ดังนี้ 
  1. แผนปฏิบัติการและงบประมาณระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2553-2555) ภายใตแ้ผนแม่บทการป้องกันและใหค้วาม
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม่ (ระยะ 5 ปี) ประกอบด้วยแผนงาน/โครงการที่ต้องดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 101 แผนงาน/โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 11,947.4460 ล้านบาท โดยมีหน่วยงานร่วม
บูรณาการทั้งสิ้น 30 หน่วยงาน 
  2. หน่วยงานที่ร่วมบูรณาการได้แจ้งผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณระยะ 3 ปี (พ.ศ. 
2553 – 2555) ภายใต้แผนแม่บทการป้องกันและใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุทกภัย วาตภัย และโคลนถลม่ (ระยะ 5 ปี) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ใหก้รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบจํานวน 21 หน่วยงานโดยได้รับงบประมาณเพื่อ
ดําเนินการ จํานวน 39 โครงการ เป็นเงิน 715.5464 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.9 ของแผนงาน รายละเอียด ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร ์
จํานวนแผนงาน/

โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) ร้อยละของ
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ที่ต้ังไว้ ที่ได้รับ ที่ต้ังไว้ ที่ได้รับ 
1. ด้านการเตรียมการป้องกันและลด
ผลกระทบ 

50 24 5,771.9141 344.5501 5.9

2. ด้านการเตรียมพร้อมรับภัย 18 5 437.6500 69.0589 15.7
3. ด้านการจัดการภัยในภาวะฉุกเฉิน 12 2 614.3050 0.8336 0.1
4. ด้านการจัดการหลังเกิดภัย 21 8 5,123.5769 301.1038 5.8

รวม 101 39 11,947.4460 715.5464 5.9
 
  3. การดําเนินงานของหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการตามข้อ 2 กรณีไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังนี้ 
   3.1 ปรับเป็นงบประมาณปี 2555 จํานวน 11 โครงการ งบประมาณ 324.3676 ล้านบาท  
   3.2 ยกเลิกหรอืปรับเปลี่ยนแผนงาน/โครงการ ให้ทันต่อสถานการณ์จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 
3.0200 ล้านบาท 
   3.3 ใช้งบประมาณอื่น (งบจังหวัด/งบกลาง) และไม่ระบุแหล่งงบประมาณ จํานวน 6 โครงการ 
งบประมาณ 22.2825 ล้านบาท 
 

สังคม
17. เรื่อง  การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้าํหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ปี พ.ศ. 2558 (รอบคัดเลือกเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส์ 2016 ณ เมืองรโีอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล) “เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา”  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ําหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก 
ประจําปี พ.ศ. 2558 ตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอ 
  สาระสาํคญัของเรื่อง   
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายงานว่า   
  1. จากมติคณะรัฐมนตรี (25 พฤษภาคม  2553) สมาคมยกน้ําหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย  ได้ขอเสนอตัว
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ําหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก ประจําปี พ.ศ. 2558 (รอบคัดเลือกเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิคเกมส ์
2016 ณ เมืองรีโอเดจาเนโร สหพันธ์สาธารณรัฐบราซลิ) “เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมพรรษา
ครบ 88 พรรษา” ระหว่างวันที่ 9-22 กันยายน 2558 ณ อาคารกรีฑาในร่ม ศูนย์กีฬาแหง่ชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา 
จังหวัดชลบุรี  โดยใช้งบประมาณในการจัดการแข่งขันทั้งสิ้น 102,594,335 บาท   
   2. สมาคมยกน้าํหนักสมัครเลน่แห่งประเทศไทยได้รับหนังสือเชิญจากสหพันธ์ยกน้ําหนักนานาชาติ  ให้
ดําเนินการส่งเอกสารเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ําหนักชิงชนะเลิศแห่งโลกดังกล่าว  ซึง่จะมีการพิจารณาในการ
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ประชุมคณะกรรมการบริหารสหพันธ์ยกน้ําหนักนานาชาติ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2554 
และเพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพ  และเป็นการแสดงให้ประเทศสมาชิกได้
ประจักษ์ในความพร้อมของประเทศไทยที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันฯ ดังกล่าวด้วย   
  3. เพื่อให้การเตรียมเสนอตัวเป็นเจ้าภาพเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยเฉพาะการจัดส่งเอกสารเพื่อเข้าร่วม
การเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันยกน้ําหนักชิงชนะเลิศแห่งโลก  จงึจะขอรับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีภายในวันที่ 12 
ตุลาคม 2554 เพื่อการเตรียมเอกสารข้อมูลต่าง ๆ ต่อไป  โดยขณะนี้มีประเทศที่เสนอตัวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันแล้ว 3 ประเทศ 
คือ สหรฐัอเมรกิา สหพันธรัฐรัสเซีย และประเทศไทย  หากสามารถดําเนินการวางแผนเตรียมการจัดการแข่งขัน  และ
ดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว  จะทําให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนงานโครงการที่กําหนดไว้   
     
18. การขยายระยะเวลาดําเนินการออกใบอนุญาตทาํงานแรงงานต่างด้าว  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบขยายระยะเวลาดําเนินการออกใบอนุญาตทํางานแรงงานต่างด้าว โดยให้มีการจดัเก็บ
ภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือแรงงานต่างด้าวเพื่อประกอบการออกใบอนุญาตทํางานแรงงานต่างด้าวออกไปอีกเป็นระยะเวลา 
90 วัน (นับต้ังแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2554) ทั้งนี้ เพื่อให้แรงงานต่างด้าวที่รายงานตัวจดทะเบียนและขออนุญาตทํางานได้รับ
ใบอนุญาตทํางานที่ถูกต้อง  เพื่อใช้แสดงตัวยืนยันตัวบุคคลในการตรวจสอบปราบปรามจับกุมของเจ้าหน้าที่ต่อไป  ตามท่ี
กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ   
  สาระสาํคญัของเรื่อง  
  รง. รายงานว่า  ตามท่ีคณะรฐัมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน  2554 นั้น  เนื่องจากกระบวนการเปิดจด
ทะเบียนแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองดําเนินการมาตั้งแต่วันที่ 15 มถิุนายน  2554 ซึ่งการดําเนินการในขั้นตอนการรับแจ้ง
รายงานตัวจดทะเบียนการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพ  ได้ดําเนินการสิ้นสุดลงแลว้  โดยมีนายจ้างแจ้งจํานวนแรงงานต่าง
ด้าวหลบหนีเข้าเมืองที่ลักลอบทํางานเพื่อรายงานตัวจดทะเบียนจํานวนทั้งสิ้น 1,047,612 คน (พม่า 686,774 คน ลาว 107,116 
คน กัมพูชา 253,722 คน) สว่นขั้นตอนการอนุญาตทํางานและการออกใบอนุญาตทํางานยังคงดําเนินการจนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 
2554 แต่เนื่องจากกระบวนการดําเนินการในการออกใบอนุญาตทํางานกําหนดให้ต้องมีการจัดทําฐานข้อมูล Bio Data แรงงาน
ต่างด้าว  โดยการจัดเก็บภาพใบหน้าและลายพิมพ์นิ้วมือแรงงานต่างด้าวเพื่อประกอบการออกใบอนุญาตทํางานต่างด้าวโดย
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน  ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที ่12 ตุลาคม 2554 นั้น  ไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสรจ็ทันตามที่
กําหนดได้ เนื่องจากรูปแบบใบอนุญาตทํางานแรงงานต่างด้าวใหม่ตามพระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 
กําหนดให้ออกใบอนุญาตทํางานเป็นรูปเล่มซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการดําเนินการ  ประกอบกับงบประมาณที่ใช้ในการดําเนินการ
เป็นเงินนอกงบประมาณ (เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร) โดยต้องทําคําของบประมาณและ
ต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักร  รวมทั้งต้องได้รับความ
เห็นชอบจากกรมบัญชีกลางด้วยซึ่งมีขั้นตอนระยะเวลานานโดยกรมบัญชีกลางเห็นชอบเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 แต่
กระบวนการดําเนินการต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการ  จึงทําให้ไม่สามารถดาํเนินการจัดทําใบอนุญาต
ทํางานให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน คือ วันที ่12 ตุลาคม 2554 ได้  ส่งผลให้แรงงานต่างด้าวที่รายงานตัวจดทะเบียนและขอ
อนุญาตทํางานแล้วปัจจุบันยังไม่ได้รับใบอนุญาตทํางานฉบับจริง  ซึ่งจะสง่ผลต่อการตรวจสอบปราบปรามจับกุมและยืนยันตัว
บุคคลของแรงงานต่างด้าวได้  หากไม่ได้มีการขยายเวลาการจัดทําใบอนุญาตทํางานออกไป    
 
19. เรื่อง  การขอรับการสนบัสนนุงบประมาณรายจา่ยประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน็  เพื่อเป็นงบประมาณสําหรบัอัตรากําลังใหม่ของข้าราชการในปี พ.ศ. 2554   
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามความเห็นของสํานักงบประมาณที่เสนอให้กระทรวงสาธารณสุขบรรจุอัตราต้ังใหม่
สําหรับนักเรียนทุนรัฐบาลและพยาบาลวิชาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จํานวน 4,846 อัตรา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
โดยเริ่มต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 สําหรับตําแหน่งเพิ่มใหม่ของโรงพยาบาลมาบตาพุด จังหวัดระยองจํานวน 238 อัตรานั้น 
เห็นควรเริ่มบรรจุในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภายหลังทีก่ระทรวงสาธารณสุขดําเนินการตามกระบวนการคัดเลือกเรียบร้อย
แล้ว ซึ่งได้เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รองรับการบรรจุอัตราตั้งใหม่ดังกล่าวไว้แล้ว 
 
20. เรื่อง ขอรบัการสนับสนนุงบประมาณในการก่อสร้างงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินเีธอ 
เจ้าฟา้เพชรรตันราชสุดา สริิโสภาพณัณวดี   
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติในหลักการให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมศิลปากรใชจ้่ายจากงบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น ภายในวงเงิน 264,400,000 บาท (สองร้อยหกสิบสี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) ตามหลักเกณฑ์
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และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน  เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างงานพระ
ราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งจะทําให้การดําเนินงาน
ต่าง ๆ แล้วเสรจ็ทันตามหมายกําหนดการและเป็นไปอย่างสมบูรณ์ งดงาม สมพระเกียรติ โดยให้กรมศลิปากรขอทําความตกลง
ในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณต่อไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ  
   สาระสาํคญัของเรื่อง  
   วธ. รายงานว่า  
   1. รัฐบาลมอบหมายให้กรมศลิปากร วธ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบออกแบบก่อสร้างพระเมรุและอาคาร
ประกอบในงานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 
ตลอดจนการจัดสร้างพระโกศจันทน์ การบูรณะซ่อมแซมราชรถและพระยานมาศทุกองค์เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีดังกล่าว   
   2. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รูปแบบพระเมรุแล้ว  และพระราชทาน
กําหนดการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพฯ ในวันที่ 9 เมษายน 2554 ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินการต่าง ๆ แล้วเสร็จทัน
ตามหมายกําหนดการและเป็นไปอย่างสมบูรณ์ งดงาม สมพระเกียรติ จึงจําเป็นต้องขอรับการสนับสนนุงบประมาณเพิ่มเติม
อย่างเร่งด่วน ในการดําเนินภารกิจต่าง ๆ สาํหรับงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชร
รัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ต่อไป  
  3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินี
เธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2554 
มอบหมายให้กรมศิลปากร วธ. ดําเนินการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี  เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 พลางก่อน งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ในการก่อสร้างงานพระราชทาน
พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจา้ภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  
  
21. เรื่อง แผนงานการเสรมิสร้างเอกลักษณ์ของชาต ิ
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบแผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
(สปน.) เสนอ  
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  สปน. รายงานว่า 
  1. สํานักงานเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติมีภารกิจสําคัญได้แก่ การจัดทาํนโยบายและแผนงานเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สถาบันหลักของชาติ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่อง
เอกลักษณ์ของชาติทั้งแก่ประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งทําหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
เอกลักษณ์ของชาติ 
  2. ตลอดระยะเวลาที่ได้ดําเนินงาน สํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติยังไม่มีการประเมินประสิทธิผลการ
ดําเนินงาน การวิเคราะห์ผลสาํเร็จและปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ การจัดทําแผนปฏิบัติการเสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติเชิงวิชาการ 
รวมทั้งการบูรณาการแผนงาน/โครงการด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมิให้เกิดการซ้ําซ้อนและ
สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล ประกอบกับในปี พ.ศ. 2558 ประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มอาเซียนจะ
รวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) เป็นการเปิดประเทศอย่างเสรี ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมือง เศรษฐกจิ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สปน. จึงได้
ดําเนินการจัดทําแผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติขึ้น เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของ
ชาติของสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้งกับสถานการณ์
ปัจจุบัน พร้อมนําไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสําเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรปูธรรม 
  3. สปน. โดยสาํนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติได้จ้างมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นผู้ดําเนินการจัดทําแผนงาน
การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ซึ่งได้ดําเนินการเสร็จเรยีบร้อยแล้วโดยมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
   3.1 วิสัยทัศน์สาํนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ คือ “เป็นองค์กรหลักในการเสรมิสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติอย่างยั่งยืนสู่ความเป็นสากล”  
   3.2 พันธกิจของสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ประกอบด้วย 
    3.2.1 เสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ตลอดจน แผนงาน/โครงการในการ
ดําเนินงานด้านเอกลักษณ์ของชาติต่อคณะรัฐมนตร ี
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    3.2.2 ดําเนินการให้มีการบูรณาการจัดทําแผนยุทธศาสตรแ์ผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติมิให้ซ้ําซ้อนกนั และให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายของรัฐบาล 
    3.2.3 ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดําเนินงานด้าน
เอกลักษณ์ของชาติของหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ดําเนินการไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    3.2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังเครือข่ายดําเนินงานด้านการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติของ
หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
    3.2.5 ดําเนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร ่และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของชาติ 
    3.2.6 การศึกษาวิจัยและพัฒนา ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในการเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของชาติ 
   3.3 ยุทธศาสตร์การดําเนินงานของสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
    3.3.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างความรู้ความเข้าใจให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ
เสริมสร้างเอกลกัษณ์ของชาติและปลูกฝังจิตสํานึกให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 
    3.3.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างระบบและกลไกในการควบคุมตลอดจนการกําหนดมาตรการเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับเอกลักษณ์ของชาติ 
    3.3.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การประสานและขยายความร่วมมือกับกลุ่มเครือข่ายในการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ 
    3.3.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 
  4. สํานักงาน ก.พ.ร มอบหมายให้ สปน. โดยสํานักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติดําเนินการประเมิน
ประสิทธิผลการดําเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ โดยทบทวนการดําเนินงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติต้ังแต่ปี พ.ศ. 
2544 – 2554 พร้อมจัดทํารายงานพร้อมวิเคราะห์ผลสําเรจ็ ปัญหาอุปสรรค และนําผลการทบทวนมาจัดทําแผนงานการ
เสริมสร้างเอกลักษณ์ที่เป็นรปูธรรมและชัดเจน ทั้งนี้ จะต้องเสนอคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติให้ความเห็นชอบแผนงาน
ดังกล่าวและเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
  5. สปน. ได้นําแผนงานการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติเสนอรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ) 
และคณะกรรมการเอกลักษณข์องชาติให้ความเห็นชอบแผนงานดังกล่าวแล้วและรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก                     
โกวิท วัฒนะ) มีคําสั่งให้นําแผนงานดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 

ต่างประเทศ
22. เรื่อง ขอความเหน็ชอบโครงการ Integrated Community-based Forest and Catchment Management 
through an Ecosystem Service Approach (CBFCM)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบใหป้ลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือผูแ้ทน ลงนามร่วมกับผู้แทน UNDP ใน
เอกสารโครงการ Integrated Community-based Forest and Catchment Management through an Ecosystem 
Service Approach (CBFCM)   
   2. อนุมัติในหลกัการว่า ก่อนที่จะมีการลงนาม หากมีการแก้ไขร่างข้อเสนอโครงการในประเด็นที่ไม่ใช่หลักการ
สําคัญ  ขอใหอ้ยู่ในดุลยพินิจของ ทส.   
  สาระสาํคญัของเรื่อง   
  ทส. รายงานว่า   
   1. ทส. ร่วมกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme : UNDP) 
ได้จัดทําและสง่ข้อเสนอโครงการ Integrated Community-based Forest and Catchment Management through an 
Ecosystem Service Approach (CBFCM) ไปยังกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility : GEF) เพื่อ
พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณดําเนินโครงการฯ เป็นระยะเวลา 4 ปี  (พ.ศ. 2554-2559) ในรปูเงินสด (In Cash) วงเงิน 
1,758,182 ดอลลาร์สหรฐั โดย ทส. สนับสนุนงบประมาณที่ไม่อยู่ในรูปเงินสด (In kind) วงเงิน 12,210,000 ดอลลาร์สหรัฐ 
ทั้งนี้ การส่งข้อเสนอโครงการดังกล่าว  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ในฐานะหน่วยงานกลางประสานการ
ดําเนินงานเชิงปฏิบัติของกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF Operation Focal Point) ของประเทศไทย ได้ให้การรับรองข้อเสนอ
โครงการ  และคณะมนตรีกองทุนสิ่งแวดล้อมโลกให้ความเห็นชอบต่อข้อเสนอโครงการอนุมัติวงเงินงบประมาณเพื่อดําเนิน
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โครงการ จํานวน 1,758,182 ดอลลาร์สหรฐั แล้ว ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการเสนอเอกสารโครงการฉบับสมบูรณ์ (Project 
Document) ให้ GEF พิจารณาให้ความเหน็ชอบเพื่อเริ่มดําเนินโครงการ   
   2. ทส. ร่วมกับ UNDP จัดทําเอกสารโครงการ CBFCM โดย ทส. จะต้องสนับสนุนงบประมาณสมทบที่ไม่อยู่ใน
รูปเงินสด (In Kind) ในสัดสว่น 3 เท่า ของงบประมาณที่ได้รับสนับสนุนจาก GEF ซึ่ง ทส. พิจารณาจากแผนงาน/โครงการที่
ดําเนินงานโดยงบประมาณปกติของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง  เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 12,210,000 ดอลลารส์หรัฐ  แบ่งเป็น
งบประมาณตามแผนงานด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ลุ่มน้ําจํานวน 11,450,000 ดอลลาร์สหรฐั (355,000,000 
บาท) การสมทบบุคลากร อาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะ จํานวน 760,000 ดอลลาร์สหรัฐ (23,560,000 บาท) 
พร้อมทั้งจัดทํารายละเอียดกิจกรรมโครงการและแผนการดําเนินโครงการ  ซึ่งขณะนี้ได้เสนอเอกสารโครงการ CBFCM (Project 
Document) ให้ GEF พิจารณาแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2554 และสํานกัเลขาธิการกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (GEF Secretariat)  
มีความเห็นใหป้รับปรุงเพิ่มเติม และ ทส. ได้ปรับแก้ไขตามความเหน็ของ GEF Secretariat แล้ว  ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการ
พิจารณาจาก GEF Secretariat   
   3. การดําเนินโครงการ CBFCM เป็นความตกลงของฝ่าย UNDP กับผู้ปฏิบัติฝ่ายไทย (Implementing 
Partner) คือ ทส. โดย ทส. ต้องสนับสนุนงบประมาณสมทบที่ไม่อยู่ในรปูเงินสด (In kind) โดยสนับสนุนแผนงาน/โครงการที่
ดําเนินงานโดยงบประมาณปกติของหน่วยงานในสังกัด ทส. เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 12,210,000 ดอลลาร์สหรฐั  ซึ่งเป็นเรื่อง
ผูกพันรัฐบาลในแง่นโยบาย  จึงควรนําเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเหน็ชอบกอ่นลงนาม   
  4. การดําเนินโครงการ CBFCM เป็นการสรา้งกลไกการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายด้านการส่งเสริมการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้  ลุม่น้าํและทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ของประเทศ  โดยคํานึงถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ระบบนิเวศเชิงลุ่มน้ําอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน  ซึ่งประยุกต์ใช้กลไกการประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติ (Payment for 
Ecosystem Service : PES) รวมทั้งกลไกทางการเงินในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  และการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก
จากสาขาชีวภาพ (biocarbon financing mechanism) มาเป็นตัวกําหนดค่าตอบแทนหรือชดเชย  เพื่อรักษาระบบนิเวศที่
สมบูรณ์เอาไว้  นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้นการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร  โดยการเสริมสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ดีต่อ
ชุมชนท้องถิ่น  และผูท้ี่ดูแลรกัษาทรัพยากร  รวมทั้งผู้ได้รบัประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านั้นในทางสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุน ช่วยเหลือ  และสรา้งแรงจูงใจใหทุ้กฝ่ายเห็นพ้องต้องกันในการจัดการทรัพยากรอย่างมีส่วนร่วม  เพื่อลดความขัดแย้ง
ในการพัฒนา  อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถของ ทส. ในการประสานนโยบายและแผนงาน กฎระเบียบและข้อบังคับ
ต่าง ๆ เพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้กลไก PES และ biocarbon financing ในการตอบแทนหรือชดเชยคุณค่าของ
ระบบนิเวศ  อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายในการดําเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ด้วย  โดยคาดหวังว่าจะมี
การขยายผลการดําเนินโครงการซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ PES และ biocarbon ในพื้นที่นํารอ่งใน 4 ภูมิภาค ได้แก่ ลุ่มน้ํา
แม่สา (ภาคเหนือ) ลุ่มน้ําท่าจีน (ภาคกลาง) ลุ่มน้ําลําเซบาย (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และลุ่มน้ําเกาะพะงัน (ภาคใต้)   
  5. ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ประกอบด้วย การสร้างศักยภาพเชิงนโยบายและเชิงองค์กรในการส่งเสริมการ
ประยุกต์ใช้หลักการ PES และ biocarbon สาธิตการประยุกต์ใช้กลไก PES ในพื้นที่นําร่อง  เพื่อขยายพื้นที่ที่มีการบูรณาการ
การจัดการทรัพยากรป่าไม้ และลุ่มน้ํา  
  6. หน้าที่ความรับผิดชอบของ ทส. ในการดําเนินโครงการฯ คือ การกําหนดกรอบแนวทางและแผนการดําเนิน
โครงการ ให้สามารถเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของ ทส. และอํานวยการ ประสานการดําเนินงาน ให้ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงจดัต้ังคณะกรรมการอํานวยการโครงการ (Project Board) โดยมีรองปลัดกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธาน เพื่อกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานโครงการฯ ให้บรรลุผลตาม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดย ทส. จะสนับสนุนการดําเนินงานในลักษณะที่ไม่อยู่ในรูปของตัวเงิน (In kind) และร่วมลง
นามในเอกสารโครงการ ร่วมกับ UNDP เพื่อยืนยันการรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก   
  7. หน้าที่ความรับผิดชอบของ UNDP ในการดําเนินโครงการฯ คือ การเป็นหน่วยสนับสนุนโครงการ (Project 
Assurance) มีหน้าที่สนับสนนุการดําเนินงานของคณะกรรมการอํานวยการโครงการในการกํากับดูแลโครงการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กําหนด  และติดตามตรวจสอบโครงการ  เพื่อให้โครงการดําเนินไปตามกรอบระยะเวลา   
  8. ทส. ได้เสนอเอกสารโครงการฉบับสมบูรณ์ ให ้GEF Secretariat พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ซึ่งการลงนาม
ความร่วมมือจะดําเนินการภายหลัง GEF Secretariat ใหค้วามเห็นชอบต่อเอกสารโครงการแล้ว  อยา่งไรก็ตาม เนื่องจาก
โครงการนี้ได้รับการอนุมัติวงเงินที่ขอรับการสนับสนุนจํานวน 1,758,182 ดอลลาร์สหรัฐ แล้วต้ังแต่วันที่ 17 มีนาคม 2553 และ
คาดว่า GEF Secretariat จะพิจารณาให้ความเห็นชอบกับเอกสารโครงการ  และมีผลให้เริ่มดําเนินโครงการได้ ภายในเดือน
กันยายน 2554 ดังนั้น เพื่อให้สามารถดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าวได้ตามกําหนด  และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  จึงจําเป็นต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบโดยเร็ว   
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23. เรื่อง  การปรับรปูแบบกลไกเจรจาภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมอืทางเศรษฐกจิระหว่างประเทศ สมาชิก
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชยีตะวันออกเฉยีงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบการจัดต้ังคณะกรรมการร่วมกํากับการดําเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรี              
อาเซียน – จีน (ASEAN-China FTA-Joint Committee : ACFTA –JC) ขึ้นแทนที่คณะเจรจาการค้าเสรีอาเซียน-จีน                     
(ASEAN-China Trade Negotiating Committee : ACTNC) ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ  
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)  รายงานว่า 
  1. ไทยได้รับมอบหมายให้เป็นประธานของฝ่ายอาเซียนในคณะเจรจาการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China 
Trade Negotiating Committee: ACTNC) ซึ่งจัดต้ังขึ้นเมื่อปี 2545 และมีผลการเจรจาขั้นตอนแรกคือ กรอบความตกลงว่าด้วย
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน
ซึ่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนและรัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์ของจีนได้ลงนามเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2545  
  2.  ต่อมาคณะเจรจาการค้าเสรี อาเซียน-จีน (ACTNC) ได้เจรจาจัดทําความตกลงด้านการค้าสินค้า 
(Agreement on Trade in Goods) โดยประเทศภาคีลงนามเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 ความตกลงด้านการค้าบริการ 
(Agreement on Trade in Services) โดยประเทศภาคีลงนามเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2550 และความตกลงด้านการลงทุน 
(Agreement on Investment) โดยประเทศภาคีลงนามเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2552  
  3.  เนื่องจากคณะเจรจาการค้าเสรี อาเซียน-จีน (ACTNC) ได้เจรจาจัดทําความตกลงการค้าสินค้า การค้า
บริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่ง
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีนเสร็จสิ้นแล้ว และปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการกํากับการดําเนินการ 
(Implementation) ตามความตกลงดังกล่าว ไทยจึงเสนอให้เปลี่ยนสถานะของคณะเจรจาการค้าเสรี อาเซียน-จีน ไปเป็น
คณะกรรมการร่วมกํากับการดําเนินงานภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China FTA- Joint 
Committee: ACFTA-JC) เพื่อให้สอดคล้องกับสถานะปัจจุบัน รวมถึงการพิจารณาจัดทําและปรับปรุงข้อบทต่างๆ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายมากย่ิงขึ้น ซึ่งต่อมา ที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน-จีน ครั้งที่ 10 (สิงหาคม 2554) มีมติเห็นชอบ
การเปลี่ยนแปลงสถานะจากคณะเจรจาการค้าเสรี อาเซียน-จีน ไปเป็นคณะกรรมการร่วมฯ  ซึ่งจะมีการจัดประชุม
คณะกรรมการร่วมฯ ครั้งที่ 1 วันที่ 18-20 ตุลาคม 2554 ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์  
 4.  การเปลี่ยนสถานะของคณะเจรจาการค้าเสรี อาเซียน-จีน (ACTNC) ไปสู่คณะกรรมการร่วมฯ (ACFTA-JC) 
โดยมีเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของไทย (อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ) และเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านเศรษฐกิจของ
จีน เป็นประธานร่วม จะเป็นกลไกถาวร ภายใต้กรอบความตกลงฯ ที่จะทําให้การดําเนินการภายใต้ความตกลงฯ ทั้งด้านการ
กํากับการดําเนินการของประเทศภาคีให้เป็นไปตามพันธกรณี และการพัฒนาปรับปรุงความตกลงฯ ตามท่ีจะเห็นชอบร่วมกันให้
มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ทั้งนี้  การเปลี่ยนสถานะดังกล่าวจําเป็นต้องมีการจัดต้ังคณะกรรมการร่วมฯ ขึ้นแทนที่คณะเจรจาการค้าเสรี
อาเซียน-จีน ดังกล่าว  ซึ่ง พณ. ได้ดําเนินการได้ตามข้อบทที่ 12 ของกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐประชาชนจีน และข้อบทที่ 16 (1) ของความ           
ตกลงด้านการค้าสินค้า  ซึ่งระบุให้ประเทศภาคีต้องตั้งกลไกถาวร (Permanent Body) ที่จะทําหน้าที่ประสานและปฏิบัติงาน 
(Implement) เพื่อติดตามการดําเนินงานภายใต้กรอบความตกลงฯ   
 5.  พณ. ได้จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 ซึ่งที่ประชุมให้ความ
เห็นชอบการปรับรูปแบบของคณะเจรจาการค้าเสรี อาเซียน-จีน ไปสู่คณะกรรมการร่วมฯ  

ทั้งนี้ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย  กระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็นว่า การปรับรูปแบบของ           
คณะเจรจาดังกล่าว สามารถดําเนินการได้ตามข้อบทที่ 12 ของกรอบความตกลงฯ โดยถือว่าเป็นปฏิบัติตามความตกลงฯ 
(Implement Agreement) มิได้เป็นการแก้ไขความตกลงฯ (Amendment)  
 

แต่งตั้ง
24.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ัง นางผจงสิน  วรรณโกวิท รองเลขาธิการสํานักงาน
ประกันสังคม ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ (นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) สํานักงานประกันสังคม กระทรวง
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แรงงาน ต้ังแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  2.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้   
   1. นายทวี รัตนชูเอก นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุ่มงานศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจ
วิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย ์ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม) กลุม่งาน
ศัลยศาสตร์ กลุ่มภารกิจวิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ต้ังแต่วันที่ 23 กันยายน  2553   
   2. นางปาริชาติ  สรเทศน์ ทนัตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มภารกิจวิชาการ 
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านทันตกรรม กลุม่งานทันตกรรม 
กลุ่มภารกิจวิชาการ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ ต้ังแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554  
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  3. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหนง่ประเภทวิชาการระดับทรงคณุวุฒิ (สํานัก
นายกรัฐมนตร)ี   
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง       
นายไพโรจน์  โพธิวงศ์ ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ใหดํ้ารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ทรงคุณวุฒิ) สาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 13 ธันวาคม 
2553 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  4.  แต่งตั้งผู้รกัษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติมอบหมายการรักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในกรณีไม่มีผู้ดํารงตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ
ราชการได้ ตามนัยมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 โดยให้เป็นไปตามลําดับ ตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มเสนอ ดังนี้  1. พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ รองนายกรัฐมนตรี 2. พลตํารวจเอก 
ประชา  พรหมนอก รัฐมนตรว่ีาการกระทรวงยุติธรรม  
 
  5.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนสามญัประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ 
สงักัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้  
  1. นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นางพรทิพย์  ป่ันเจริญ อธิบดีกรมส่งเสรมิคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   3. นายเกษมสนัต์  จิณณวาโส อธิบดีกรมทรพัยากรทางทะเลและชายฝั่ง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  4. นายสุพัฒน ์ หวังวงศ์วัฒนา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ  ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
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  6.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการบรหิารกิจการองค์การขนส่งมวลชน
กรุงเทพ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอื่นใน
คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพชุดใหม่ ดังนี้ นายสมชัย  ศิรวัิฒนโชค เป็นประธานกรรมการ 
กรรมการประกอบด้วย นายกล่ําคาน ปาทาน พล.ต.ท.สถาพร  ดวงแก้ว พล.ต.ต.ภาณุ  เกิดลาภผล นายประสิทธ์ิ  ศิริภากรณ์ 
นางปราณี ศุกระศร นางสาวสุทธิรัตน์  รัตนโชติ พ.ต.ท.ดร.สุรศักด์ิ  บุญศรีภิรัตน์ นายประภาส  เกียรติสุขสถิตย์  และ         
นางเพ็ญชิสา หงษ์อุปถัมภ์ชัย โดยนายโอภาส  เพชรมุณี ผู้อํานวยการขนส่งมวลชนกรุงเทพ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดย
ตําแหน่ง  
 
  7.  แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนสถาบัน องค์การอิสระและบุคคลอืน่ เปน็กรรมการในคณะกรรมการผังเมือง  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน และผูแ้ทนสถาบัน 
องค์การอิสระและบุคคลอ่ืนที่มีความเกี่ยวข้องกับการผังเมือง จํานวน 7 คน เพื่อแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการผังเมือง ดังนี้  
   1. ผู้ทรงคุณวฒุิ 1) นายสง่า  โภคบุตร 2) นายสุธรรม  ศริิทิพย์สาคร 3) หม่อมหลวงปาณสาร  หสัดินทร      
4) นายสมพล  ยุติธรรม 5) คณุหญิงภัทราภา  อิศรเสนา ณ อยุธยา 6) นายปรีชา  รณรงค์ 7) นายจิรายุ  ศวิตชาต   
   2. ผู้แทนสถาบัน องค์การอสิระและบคุคลอื่น 1) นายสมศักด์ิ  ต้ังทรงศิริศักด์ิ 2) นายธีระพันธ์ุ  ทองประวัติ 
3) นายสมศักด์ิ  จุฑานันท ์4) นายคุณวุฒิ  ธรรมพรหมกลุ 5) นายอดุลย์  ต้ังศัตยาภิรมย์ 6) นายกิตติชัย  รักตะกนิษฐ์             
7) นายประเสริฐ  ศรีอุฬารพงศ์  
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป  
 
  8.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทบรหิารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงคมนาคม 
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้  
   1. นายวันชัย  ภาคลักษณ์ รองอธิบดีกรมทางหลวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวง  
   2. นายชาติชาย  ทิพย์สุนาวี รองอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรมทางหลวงชนบท   
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  9.  การแต่งตั้งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งต้ัง นาวาอากาศเอก จิรพล  เกื้อด้วง ดํารง
ตําแหน่งผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 190,000 บาท รวมทั้งสิทธิประโยชน์   
อ่ืน ๆ ตามท่ีกระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว  
 
  10.  การแต่งตั้งผู้ว่าการการทางพิเศษแหง่ประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอการแต่งต้ัง นายอัยยณัฐ  ถินอภัย ดํารงตําแหน่งผู้ว่าการ
การทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รบัค่าตอบแทนคงที่ในอัตราเดือนละ 300,000 บาท รวมทั้งสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ตามท่ี
กระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว   
 
  11.  การแต่งตั้งกรรมการผูแ้ทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจา้งชดุที่ 18  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอให้นางอัมพร  นิติสิร ิพ้นจากตําแหน่งการเป็นกรรมการ
ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18 และเหน็ชอบแต่งต้ังนายอาทิตย์  อิสโม ดํารงตําแหน่งกรรมการผูแ้ทน
ฝ่ายรัฐบาลในคณะกรรมการค่าจ้างชุดที่ 18 โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่ 11 ตุลาคม  2554 เป็นต้นไป  และมีวาระการดํารงตําแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่แทน   
 
  12.  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ   การแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. 2555  โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ดังนี้   
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  องค์ประกอบ  ผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานกรรมการ   รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติ
แห่งชาติ  คนที่ 1   รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  คนที่ 2  รองผู้อํานวยการสํานักงานสถิติแห่งชาติ  คนที่ 3 เป็น  
รองประธานกรรมการ  คณะกรรมการประกอบด้วย ผู้แทนสํานักงบประมาณ  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ผู้แทนสํานักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม  ผู้แทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ผู้แทนสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  ผู้แทน
สํานักงานประกันสังคม  ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ผู้แทนกรมการจัดหางาน  ผู้แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน  ผู้แทนสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย  ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ผู้แทนการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย  ผู้แทนกรมพัฒนาธุรกิจทางการค้า  ผู้แทนสํานักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ผู้แทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง  
ผู้แทนหอการค้าไทย  ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานัก
นโยบายและวิชาการสถิติ   สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักสถิติพยากรณ์   สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการ
สํานักบริหารกลาง   สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาบุคลากรและประสานสถิติ  ผู้อํานวยการสํานักบริหาร
จัดเก็บข้อมูลสถิติ   สํานักงานสถิติแห่งชาติ  ผู้อํานวยการสํานักบริหารจัดการระบบสถิติ  สํานักงานสถิติแห่งชาติ สถิติจังหวัด
สมุทรปราการ  สถิติจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้อํานวยการสํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม   สํานักงานสถิติแห่งชาติเป็น
กรรมการและเลขานุการ  ผู้อํานวยการกลุ่มสถิติสถานประกอบการ 1 สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสถิติแห่งชาติ 
และผู้อํานวยการกลุ่มสถิติสถานประกอบการ 2  สํานักสถิติเศรษฐกิจและสังคม สํานักงานสถิติแห่งชาติเป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
  อํานาจหน้าที ่
   1.     พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนการดําเนินงานโครงการสํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม           
พ.ศ. 2555 
   2.     ให้คําปรึกษา  แนะนํา  และกํากับการดําเนินงานตามโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กําหนด 
   3.     มีอํานาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็น 
  4.     พิจารณาข้อเสนอของคณะอนุกรรมการต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ต่อการดําเนินงานโครงการ 
 
  13.  คําสั่งสาํนักนายกรัฐมนตรีที่ 197/2554 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยยีวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบ
เนื่องจากความไม่สงบในจงัหวัดชายแดนภาคใต ้
  คณะรัฐมนตรบัทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ 197/2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้  
  เพื่อให้การดําเนินงานในการเร่งนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม ซึ่งเปน็นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่ม
ดําเนินการในปีแรก ข้อ 1.5 และนโยบายที่จะดําเนินการในช่วง 4 ปี ข้อ 7.5 และ 7.10 ตามท่ีรฐับาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา เมื่อ
วันที่ 23 สิงหาคม 2554 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมโดยเร็ว 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึง
แต่งต้ังคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  มีองค์ประกอบและอํานาจ
หน้าที่ดังต่อไปน้ี  
  1. องค์ประกอบ  ประกอบด้วย  พลตํารวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็น
ประธานกรรมการ  นายบัณฑูร  สุภัควณิช เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย                
พลตํารวจเอก  สวัสด์ิ  อมรวิวัฒน์  นายพระนาย สุวรรณรัฐ นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ               
พลเอก ขวัญชาติ  กล้าหาญ รองศาสตราจารย์โคทม  อารียา  นางจิราพร  บุนนาค   นายเจริญ หมะเห  นายถิรชัย  วุฒิธรรม 
นาวาอากาศตรี  นายแพทยบุ์ญเรือง  ไตรเรืองวรวัฒน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ  กิจถาวร  แพทย์หญิงเพชรดาว โต๊ะมีนา             
นางเมตตา กูนิง  รองศาสตราจารย์รัตติยา  สาและ  นายวงศ์ศักด์ิ สวัสด์ิพาณิชย์  นายวรวีร์ มะกูดี  นางสาวศุภวรรณ พ่ึงรัศมี             
พลตํารวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว  นายแพทย์อนันต์ชัย  ไทยประทาน นางอังคณา นีละไพจิตร   นายอิสมาอีล ลตุฟี จะปะกียา  
ประธานกรรมการอิสลามประจําจงัหวัดปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส และสงขลา  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โดยมี
เลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกรรมการและเลขานุการ  ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการ
และเลขานุการร่วม   นางสาวรื่นวดี  สุวรรณมงคล เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ   และกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
จํานวนไม่เกิน 3 คน ที่เลขาธกิารศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่งต้ัง 
 



 23 

  2. อํานาจหนา้ที ่
   (1) สํารวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริง จัดทําฐานข้อมูล และ / หรือศูนย์กลางข้อมูลของผู้ได้รับผลกระทบ
สืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเกิดขึ้นต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2547 
รวมทั้งความต้องการความช่วยเหลือเยียวยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาหรือการช่วยเหลือเยียวยาที่
ได้ดําเนินการไปแล้วยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานหรือตามหลักสากล การดําเนินการดังกล่าวให้ความสําคัญโดยคํานึงถึงอัตลักษณ์ 
ภาษา  ขนบธรรมเนียมประเพณี และความเชื่อทางศาสนา เพื่อนําไปใช้ประกอบการพิจารณาดําเนินการตามข้อ (3) เพื่อให้ได้ผล
เป็นรูปธรรมอย่างถูกต้องครบถ้วน 
   (2) จัดให้มีเวทสีาธารณะและการประชุมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง  เพื่อรับฟังข้อมูลและความเห็นต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการ  
   (3) กําหนดหลกัเกณฑ์ เงื่อนไข  และวิธีการในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ และเสนอคณะรัฐมนตรีเพือ่พิจารณาให้ความเห็นชอบ   
   (4) มอบหมายให้ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัด หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
หรือแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่คณะกรรมการ
เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเหน็ชอบ  ตามข้อ (3)   
   (5) เสนอความเห็นต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเกีย่วกับแนวทางการแก้ไขปัญหา การพัฒนา 
และการคุ้มครองสิทธิของประชาชน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
   (6) แต่งต้ังที่ปรึกษาคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการ
สํารวจ ตรวจสอบข้อเท็จจริง และความต้องการความช่วยเหลือเยียวยา  จัดเวทีสาธารณะและการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น 
วิชาการ ความร่วมมือระหว่างประเทศ  ประชาสัมพันธ์และการอื่นใด  ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย  
   (7) เชิญผูแ้ทนหน่วยงานของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรอืให้จัดส่งเอกสาร หรือข้อมลู
เพื่อประกอบการพิจารณา 
   (8) วินิจฉัยคําร้องในกรณีที่ผูท้ี่ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากสถานการณค์วามไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ไม่เห็นด้วยกับผลการพิจารณาที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเยียวยา  และคาํสั่งของคณะกรรมการให้
เป็นที่สุด  
   (9) จัดให้มีการประชุมร่วมกับคณะทูตของประเทศมุสลิม คนไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศมุสลิม ผูแ้ทน
องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC)  และหน่วยงานต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและเผยแพร่การดําเนินการ
เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบกับประเทศมุสลมิและองค์การความร่วมมืออิสลาม และสร้างความเช้าใจที่ถูกต้องตามนโยบายของ
รัฐบาลในการสนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณท์ี่ดี ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชน 
รัฐบาล และประชาคมระหว่างประเทศ มีความเข้าใจที่ถูกต้องว่าประเทศไทยกําลังดําเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ 
   (10) ดําเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  3. การดําเนนิการ  
   (1) ใหทุ้กส่วนราชการ และองค์กรของรัฐ ให้ความร่วมมือในด้านข้อมูลและเอกสารที่เกีย่วข้องกับการ
เยียวยา  ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณ บุคลากร และการดําเนินการ รวมทั้งสนับสนุนด้านอื่นๆ  ให้แก่คณะกรรมการตามที่
ร้องขอโดยเร็ว  
   (2) ให้กระทรวงยุติธรรม สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการให้เป็นไปตามคําสั่งนี้  
   (3) ให้ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้สนับสนุนการทํางานด้านธุรการ บุคลากร 
การเงิน และการดําเนินการอื่นใดแก่คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
   (4) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ ให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกําหนด 
   (5) ค่าใช้จ่ายในการอํานวยการ การประสานงาน และการบริหารจัดการอื่นๆ  ที่จําเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ หรือตามที่คณะกรรมการมอบหมาย เช่น คา่เดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าห้องประชุม  ให้
เบิกจ่ายตามระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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   (6) ใหส้ํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนือ่งจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และใหพ้อเพียงกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน  
   (7) ให้คณะกรรมการดําเนินการให้เสร็จสิ้นภารกิจภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามใน
คําสั่งนี้   
  ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่  11 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
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