
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวที่ 01/09
                                                         วันที่ 13 กันยายน  2554         
                                                                                                                                             
  วันนี้ เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล     
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด          
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลงข่าว           
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 
  กฎหมาย 
  1. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้น
    รัษฎากร (การขยายเวลามาตรการภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชน) 
  2.  เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมศิลปกร พ.ศ. .... 

 3.  เรื่อง ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้าม
ส่งออกไปสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย และกําหนดอาวุธและยุทโธปกรณ์
เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย พ.ศ. .... 
(มาตรการคว่ําบาตรอาวุธต่อลิเบีย)  

  4.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสมาชิกสภาที่ปรึกษา
    เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  5.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบตํารวจ พ.ศ. ....  
  6.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 
    2477  ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ .. 
  7. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องทีตํ่าบลบ้านกล้วย  
    ตําบลในเมือง และตําบลท่าชัย อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ....  
  8.  เรื่อง  ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องทีตํ่าบล
    บ้านกล้วย ตําบลในเมือง และตําบลท่าชัย อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เป็นกรณีที่มี
    ความจําเป็นโดยเร่งด่วน  
  9.  เรื่อง  ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องทีตํ่าบล
    หนองตําลึง อําเภอ  พานทอง และตําบลดอนหัวฬ่อ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็น
    กรณีที่มีความจําเป็นโดยเร่งด่วน  
  10.  เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ 
  11.  เรื่อง  รายงานการโอนงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร 
    ไทย 
  12.   เรื่อง   การคืนเงินสําหรับรถยนต์คันแรก 
  13. เรื่อง   มาตรการการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
  14. เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารอง
    จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จังหวัด
    นครศรีธรรมราช 
  15. เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการเงินสํารอง
    จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย
    และดินโคลนถล่ม) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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  16. เรื่อง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชัยนาท ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็น 
    ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ด้านค่าวัสดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจํา ตาม 
    ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี 
    ฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
   17.   เรื่อง    รายงานผลการกู้เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจ  

    กระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกจิ พ.ศ. 2552 
  18. เรื่อง   โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลติ 2554/55 
 
 
 สังคม 
  19. เรื่อง  มอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพื่อ 
    ช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน 
 
 

ต่างประเทศ 
  20. เรื่อง  ขอความเห็นชอบร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทย – อินโดนีเซีย ครั้งที่ 5 
  21. เรื่อง  ขอความเห็นชอบแถลงการณร์่วมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค 
  22.  เรื่อง   การจัดทําความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนียกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
    ไทยว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต 
  23.  เรื่อง  ขออนุมัติค่าธรรมเนียมสมาชกิสมาคมความร่วมมือแห่งภูมภิาคมหาสมุทรอินเดีย  
  24.  เรื่อง   การขออนุมัติคณะรฐัมนตรใีนการใช้ข้อสญัญาอนุญาโตตุลาการในสญัญา First Amendment 
     to the Dispute  Resolution Agreement ระหว่างบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  กับ
     กลุ่มสายการบิน Star Alliance 
  25.  เรื่อง   ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน อาเซียน+3 และเอเชีย 
    ตะวันออก กับร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างอาเซียนกับ
    ทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ (IEA)  
 
  แต่งตั้ง 
  26. เรื่อง   แต่งต้ัง 
 1.   แต่งต้ังผู้แทนรฐับาลสําหรับการนําเสนอรายงานทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของ
  ประเทศไทยภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรีสิทธิ 
  มนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  
 2.   แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย) 
 3.   แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
  (กระทรวงสาธารณสุข) 
 4.   แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งนักการข่าว ระดับทรงคุณวุฒิ 
 5.   แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)  
 6.   แต่งต้ังคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
 7.   แต่งต้ังผู้ที่จะดํารงตําแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  (กระทรวงยุติธรรม)  
 8.   แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
  ยุติธรรม)  
 9.   แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวง
  การท่องเที่ยวและกีฬา)  
 10.  แต่งต้ังประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอื่น ในคณะกรรมการ
   องค์การคลังสนิค้า  
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 11.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
 12.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและ 
   สหกรณ)์  
  13.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสุข)  
 14.  ต่อเวลาการดํารงตําแหน่งและปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของเลขาธิการ กปร.  
 15.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ (สํานัก 
   นายกรัฐมนตรี)  
 16.  ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงคมนาคม)  
 17.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
 18.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงการต่างประเทศ)  
 19.  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
 

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

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. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การขยาย
เวลามาตรการภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชน) 

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การยกเว้นรัษฎากร (การขยายเวลามาตรการภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชน) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และให้สํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 

 ข้อเท็จจริง 
 กระทรวงการคลัง (กค.)  เสนอว่า 
 1. เพื่อให้วิสาหกิจชุมชนที่มีเงินได้พึงประเมินไม่เกินหนึ่งล้านแปดแสนบาทต่อปี ยังคงได้รับการส่งเสริมและ

สนับสนุนเพื่อให้มีความเข้มแข็งและพร้อมสําหรับการแข่งขันทางการค้าได้ในอนาคตซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่า
ด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จึงเห็นสมควรให้มีการขยายเวลามาตรการภาษีสําหรับวิสาหกิจชุมชนต่อไปอีกเป็นระยะเวลา          
3 ปี 

 2. ในส่วนของผลกระทบนั้น มาตรการน้ีจะช่วยให้วิสาหกิจชุมชนที่เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กได้รับการ
สนับสนุนและบรรเทาภาระอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดีการยกเว้นภาษีเงินได้จะส่งผลกระทบต่อรายได้ของรัฐเล็กน้อย แต่จะมีส่วน
ช่วยส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนได้มีการเรียนรู้ทางด้วยภาษีและบัญชี เพิ่มความโปร่งใส และพัฒนาให้มีความเข้มแข็งพร้อมสําหรับ
การแข่งขันทางการค้าได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 

 สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
 1. ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสําหรับวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

เฉพาะที่เป็นห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่ไม่ใช่นิติบุคคลสําหรับเงินได้พึงประเมินที่ได้รับต้ังแต่ วันที่ 1 มกราคม           
พ.ศ. 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ทั้งนี้ สําหรับเงินได้พึงประเมินปีละไม่เกิน หนึ่งล้านแปดแสนบาท 

 2. การได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามข้อ 1 ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศ
กําหนด 
 
2. เรื่องร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมศิลปากร พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมศิลปากร           
พ.ศ. .... ที่คณะรัฐมนตรีชุดก่อนได้มีมติอนุมัติหลักการและสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่
กระทรวงการคลังเสนอและให้ดําเนินการต่อไปได้ 

 สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
 ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมศิลปกร พ.ศ. .... กําหนดลักษณะของ

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมศิลปากร ชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะ น้ําหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย 
และลักษณะอื่น ๆ ของเหรียญกษาปณ์โลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ราคาสิบบาท ประเภทธรรมดา (จํานวนผลิตไม่เกิน 
2,000,000 เหรียญ) 
 
3. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐ
สังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย และกําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามนําเข้าจากสาธารณรัฐสังคม
นิยมประชาชนอาหรับลิเบีย พ.ศ. .... (มาตรการคว่ําบาตรอาวุธต่อลิเบีย) 

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้า
ที่ต้องห้ามส่งออกไปสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย และกําหนดให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้าม
นําเข้าจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย พ.ศ. .... (มาตรการคว่ําบาตรอาวุธต่อลิเบีย) ตามที่กระทรวงพาณิชย์
เสนอและให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้ 

 สาระสําคัญของร่างประกาศ 
  1. ให้อาวุธและยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามในการส่งออกไปสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบีย 
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  2. ให้อาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกําเนิดจากสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชนอาหรับลิเบียเป็น
สินค้าที่ต้องห้ามในการนําเข้ามาในราชอาณาจักร 
  3. ความในข้อ 1. มิให้ใช้บังคับในกรณีดังต่อไปนี้ 
   3.1 การส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ไม่เป็นอันตรายร้ายแรงที่มีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเพื่อนําไปใช้
ด้านมนุษยธรรม ฯลฯ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งต้ังจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่ง
สหประชาชาติก่อนการส่งออก 
   3.2 การส่งออกเครื่องแต่งกายที่ใช้ในการปอ้งกัน เสื้อเกราะ และหมวกสนาม สําหรับบุคลากรของ
สหประชาชาติ ฯลฯ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องใช้เฉพาะตัว 
   3.3 การส่งออกนอกเหนือจากข้อ 3.1 และข้อ 3.2 ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการที่ได้รบั
การแต่งต้ังจากคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก่อนส่งออก 
 
4. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานของสมาชิกสภาที่
ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจาณาแล้วและให้
ดําเนินการต่อไปได้ 

 สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานของสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2544 เพื่อปรับปรุงการเทียบตําแหน่งในการได้รับ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปดําเนินงานของประธานสภาและรองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสมาชิก
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 โดยให้
ประธานสภาและรองประธานสภาฯ ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง และ
สมาชิกสภาฯ ได้รับสิทธิในอัตราเดียวกับข้าราชการพลเรือนสามัญตําแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญ 
 
5. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบตํารวจ พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงว่าด้วยเครื่องแบบตํารวจตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติเสนอ 
และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีการตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจริง 
  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.)  เสนอว่า 
  1. เนื่องจากมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 ได้บัญญัติใหม้ีการยกเลิก
พระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจ พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2) และพระราชบัญญัติเครื่องแบบตํารวจ (ฉบับที ่3) พุทธศักราช 
2483 ประกอบกับมาตรา 107 ของพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ ฯ ได้บัญญัติให้การกําหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของ
เครื่องแบบตํารวจ รวมทั้งการแต่งว่าจะสมควรอย่างไร เมื่อไร และโดยเงื่อนไขประการใด ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
  2. ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปตามพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 สมควรใหม้ีการกําหนด
ลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตํารวจ ตลอดจนการแต่งกายเครื่องแบบตํารวจว่ามีความเหมาะสม และเงื่อนไข
อย่างไร รวมทั้งเห็นควรปรับปรุงเครื่องแบบตํารวจให้เหมาะสมกับภารกิจและเป็นปัจจุบัน 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  1. กําหนดลักษณะ ชนิด และประเภทของเครื่องแบบตํารวจชายและตํารวจหญิงเครื่องแบบพิเศษสําหรับ
ตํารวจผู้ปฎิบัติหน้าที่ป้องกันและระงับอัคคีภัยในเขตพระราชฐานและที่ประทับตํารวจตรวจคนเข้าเมือง ตํารวจดุริยางค์ ตํารวจ
น้ํา ตํารวจที่ขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในขบวนเสด็จพระราชดําเนิน ตํารวจผู้ปฎิบัติหน้าที่เกี่ยวกับอากาศยานของกองบิน
ตํารวจ ตํารวจม้า และตํารวจผู้ปฎิบัติหน้าที่ควบคุมฝูงชน 
  2. กําหนดเครื่องหมายอื่นที่ใช้ประกอบการแต่งเครื่องแบบตํารวจประเภทต่าง ๆ 
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6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วย
เครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ .. 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง (พ.ศ. ....) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร 
พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ .. ตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
   ข้อเท็จจริง 
   กระทรวงกลาโหม (กห.) เสนอว่า 
  1. เนื่องจากกฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 
ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 80 ข้อ 28 กําหนดให้นายทหารสัญญาบัตรชั้นพันเอกซึ่งเทียบเท่าพลจัตวา นายพล และ         
จอมพลใช้เครื่องหมายรูปคทาไขว้ประกอบกับช่อชัยพฤกษ์ติดที่คอเสื้อข้างขวา และอักษร นกติดที่คอเสื้อข้างซ้าย จึงเห็นควร
แก้ไขเพื่อให้นายทหารดังกล่าว ใช้เครื่องหมายรูปคทาไขว้ประกอบกับช่อชัยพฤกษ์ติดที่คอเสื้อทั้งสองข้าง และติดอักษร นก          
ที่ปกกระเป๋าเสื้อด้านซ้ายด้วย 
  2. ดังนั้น เห็นควรให้ยกเลิกความในข้อ 28 แห่งกฎกระทรวง (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
เครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 80 เพื่อให้นายทหารสัญญาบัตรนอกประจําการชั้น         
พันเอกซึ่งเทียบเท่าพลจัตวา นายพล และจอมพล สามารถใช้เครื่องหมายต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิมโดยไม่ต้องจัดหาใหม่รวมทั้งสามารถ
แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างนายทหารสัญญาบัตรประจําการและนอกประจําการด้วย 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 
  แก้ไขปรับปรุงการติดเครื่องหมายเครื่องแบบทหารบก ฯ โดยยกเลิกความในข้อ 28 แห่งกฎกระทรวง          
(พ.ศ. 2542 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พุทธศักราช 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก ฉบับที่ 80 
 
7.  เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบรเิวณที่ที่จะเวนคนื ในท้องที่ตําบลบา้นกล้วย ตําบลในเมือง และตําบล
ท่าชัย อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องทีตํ่าบลบ้าน
กล้วย ตําบลในเมือง และตําบลท่าชัย อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่ง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรไีปประกอบการพิจารณา
ด้วย แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสาํคญัของร่างพระราชกฤษฎีกา 
   กําหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ตําบลบ้านกล้วย ตําบลในเมือง และตําบลท่าชัย อําเภอเมือง
ชัยนาท จังหวัดชัยนาท มีส่วนแคบที่สุดสองร้อยเมตร และส่วนกว้างที่สุดห้าร้อยเมตร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้าย          
พระราชกฤษฎีกานี้ 
 
8. เรื่อง ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคนือสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตําบลบา้นกล้วย ตําบลใน
เมือง และตําบลทา่ชัย อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เปน็กรณีทีมี่ความจําเป็นโดยเร่งด่วน  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ใน
ท้องที่ตําบลบ้านกล้วย ตําบลในเมือง และตาํบลท่าชัย อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท เป็นกรณีทีม่ีความจําเป็นโดยเร่งด่วน 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
   สาระสาํคญัของร่างประกาศสาํนักนายกรฐัมนตรี 
   กรมทางหลวงชนบทมีความจําเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์สาธารณะในการสร้างทาง
หลวงชนบท สายเชื่อมระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 311 ไปจดแมน่้ําเจ้าพระยาและสร้างสะพานข้ามแม่น้ําเจา้พระยา 
บริเวณวัดท่าชัย และถนนต่อเชื่อม   
 
9. เรื่อง ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดให้การเวนคนือสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ตําบลหนองตําลงึ อําเภอ
พานทอง และตําบลดอนหัวฬ่อ อําเภอเมอืงชลบรุี จังหวัดชลบรุี เปน็กรณีที่มีความจําเปน็โดยเร่งด่วน  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตร ีเรื่อง กําหนดให้การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์           
ในท้องที่ตําบลหนองตําลึง อําเภอพานทอง และตําบลดอนหัวฬ่อ อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นกรณีที่มีความจําเป็นโดย
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เร่งด่วน ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
ตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสาํคญัของร่างประกาศสาํนักนายกรฐัมนตรี 
  กรมทางหลวงชนบทมีความจําเป็นที่จะต้องได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อประโยชน์สาธารณะในการสร้าง
สะพานข้ามทางรถไฟ บริเวณทางหลวงชนบท ชบ. 3022 
 
10. เรื่อง รา่งระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตรว่ีาด้วยหลักนติิธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลกัการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ตามท่ี 
กระทรวงยุติธรรมเสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา
เป็นเรื่องด่วน  แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ พ.ศ. .... ออกโดยอาศัยอํานาจตาม
ความในมาตรา 11 (6) และ (8) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มีสาระสําคัญเพื่อกําหนดให้มี
คณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแหง่ชาติ ประกอบด้วยคณะกรรมการที่เป็นผูท้รงคุณวุฒิ มคีวามเป็นอิสระ และความ
เป็นกลางเป็นผู้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ แนวทาง และกําหนดเวลาที่กําหนดโดยระเบียบนี้ 
 

เศรษฐกิจ
11. เรื่อง รายงานการโอนงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรายงานการโอนงบประมาณของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ และให้ส่งสภาผู้แทนราษฎรทราบ ตามมาตรา 169 วรรคสาม ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย รวม 3 ฉบับดังนี้  
  1. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2551 – 31 มีนาคม 2552) 
  2. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ในช่วง 6 เดือนหลัง (1 เมษายน 2552 – 30 กันยายน 2552) และ 
  3. รายงานการโอนงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ในช่วง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553) 
 
12.  เรื่อง  การคืนเงินสําหรับรถยนต์คันแรก 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  
  1.  อนุมัติหลักการและแนวทางการคืนเงินแก่ผู้ซื้อรถยนต์คันแรก 
  2.  การจัดต้ังงบประมาณในการดําเนินการ ดังนี้  
  2.1  อนุมัติและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็น จํานวน 100 ล้านบาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ 
   2.2  อนุมัติและจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 30,000 ล้านบาท เพื่อคืนเงิน 
สําหรับรถยนต์คันแรกเท่ากับค่าภาษีตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกินคันละ 100,000 บาท 
  3.  อนุมัติเป็นหลักการให้หัวหน้าส่วนราชการกรมสรรพสามิต (อธิบดีกรมสรรพสามิต) หรือผู้ที่อธิบดี
มอบหมายมีอํานาจอนุมัติให้คืนเงินสําหรับรถยนต์คันแรกให้กับผู้ซื้อ 
  4. มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ให้ความร่วมมือกับกรมสรรพสามิตในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับการแสดงหลักฐานการครอบครองรถยนต์คันแรก การบันทึกข้อมูลห้ามจําหน่ายโอนรถยนต์ภายใน 5 ปี          
ตามมาตรการดังกล่าวของรัฐบาลต่อไป 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการคลังรายงานว่า 
  1. ตามนโยบายของรัฐบาลนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)  แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันอังคารที่ 23 
สิงหาคม 2554 ซึ่งมีนโยบายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สร้างสมดุลและความเข้มแข็ง
อย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหาภาค โดยให้มีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเป็นในชีวิตของ
ประชาชนทั่วไป  ได้แก่ บ้านหลังแรก  และรถยนต์คันแรก   กรมสรรพสามิตได้รับมอบหมายจากกระทรวงการคลัง ให้
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ดําเนินการตามแนวทางการใช้มาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเป็นในชีวิตของประชาชนทั่วไปสําหรับรถยนต์
คันแรกเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา 
  2. การดําเนินการตามมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจและประชาชน ดังนี้  
   2.1 สนับสนุนให้ประชาชนมีโอกาสซื้อรถยนต์ สําหรับผู้ที่ไม่เคยมีรถยนต์มาก่อน สามารถซื้อรถยนต์ได้
ไม่น้อยกว่า 500,000 คน  
   2.2 มาตรการนี้จะสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีการขยายตัวอย่าง
ต่อเนื่อง เนื่องจากอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทย ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย  
   2.3 มาตรการดังกล่าวนี้จะส่งผลให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล เช่น ภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสรรพสามิตรถยนต์ เพิ่มมากขึ้น  
   2.4 เมื่อพิจารณาจากปริมาณการเสียภาษีรถยนต์นั่งที่มีราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน  
ในปีงบประมาณ 2553 เป็นฐานพบว่า  มีปริมาณรถยนต์นั่งขนาดไม่เกิน 1,800 ลูกบาศก์เซนติเมตร รถยนต์กระบะ (Pick up)  
และรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Double  Cab)  มีจํานวนประมาณ 520,000 คัน  การคืนเงินเท่ากับค่าภาษีตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 
100,000 บาท / คัน  ต้องใช้เงินงบประมาณจํานวนมาก ฉะนั้น เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยที่ไม่เคยมีรถยนต์มา
ก่อนสามารถซื้อรถยนต์ได้ จึงเห็นควรกําหนดกลุ่มเป้าหมายคืนเงินเท่ากับค่าภาษีตามท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน  ให้
ผู้ซื้อรถยนต์ขนาดไม่เกิน 1,500  ลูกบาศก์เซนติเมตร รถยนต์กระบะ (Pick up)  และรถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Double  Cab)  ซึ่ง
มีจํานวนประมาณ 500,000 คัน โดยใช้งบประมาณ 30,000 ล้านบาท 
  3. เรื่องนี้เป็นนโยบายรัฐบาลที่ต้องเร่งรัดดําเนินการเพื่อให้มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 16 กันยายน 2554 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งต้องขอตั้งงบประมาณในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 – 2556 
  4. กําหนดหลักเกณฑ์การคนืเงินสําหรับรถยนต์คันแรก  มีดังนี้  
   4.1 เป็นรถยนต์คันแรกของผู้ซื้อที่ซื้อต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 
   4.2 เป็นรถยนต์ราคาขายปลีกไม่เกิน 1,000,000 บาท/คัน 
   4.3 เป็นรถยนต์นั่ง ขนาดความจุกระบอกสูบไม่เกิน 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร /รถยนต์กระบะ           
(Pick up) /รถยนต์นั่งกึ่งบรรทุก (Double  Cab) 
   4.4 เป็นรถยนต์ที่ผลิตขึ้นในประเทศ ไม่รวมถึงรถยนต์ที่ประกอบจากชิ้นส่วนนําเข้าใช้แล้วจาก
ต่างประเทศ (รถยนต์จดประกอบ)  
   4.5 คืนเงินเท่ากับค่าภาษีตามท่ีจ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/คัน  
   4.6 ผู้ซื้อต้องมีอายุ 21 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 
   4.7 ผู้ซื้อต้องครอบครองรถยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
   4.8 การคืนเงินจะคืนให้เมื่อครอบครองรถยนต์ 1 ปีไปแล้ว (เริ่มจ่ายคืนให้ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555        
เป็นต้นไป)  
  5. แนวทางการดําเนินงาน  
   5.1 ผู้ซื้อรถยนต์ดังกล่าวต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ต้องยื่นคําขอคืนเงิน
กับกรมสรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่พร้อมเอกสารหลักฐาน ดังนี้  
    5.1.1 หนังสือยินยอมสละสิทธ์ิการโอนภายใน 5 ปี  
    5.1.2 สําเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ 
    5.1.3 สําเนาหนังสือสัญญาเช่าซื้อ (ในกรณีเช่าซื้อ) 
  5.2 กรมสรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่มีหนังสือถึงกรมการขนส่งทางบกหรือสํานักงานขนส่ง
จังหวัด เพื่อขอให้ตรวจสอบการครอบครองรถยนต์คันแรก และแจ้งการสละสิทธ์ิการโอนภายใน 5 ปีของผู้ซื้อ 
  5.3 กรมการขนส่งทางบกหรือสํานักงานขนส่งจังหวัดตรวจสอบและบันทึก ห้ามโอนภายใน 5 ปี ลงในระบบ
คอมพิวเตอร์และในสมุดคู่มอืการจดทะเบียน 
  5.4 กรมการขนส่งทางบกหรือสํานักงานขนส่งจังหวัดส่งหนังสือรับรองการครอบครองรถยนต์คันแรก และ
สําเนาคู่มือการจดทะเบียนที่บันทึก “ห้ามโอนภายใน 5 ปี” ให้กรมสรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ 
  5.5 กรมสรรพสามิตหรือสํานักงานสรรพสามิตพ้ืนที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และสั่งจ่ายเช็คให้แก่ผู้
ซื้อต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป 
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13. เรื่อง  มาตรการการเพิม่ประสทิธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบสถานภาพงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเห็นชอบมาตรการ
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   และให้รฐัมนตรี ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอื่นของรัฐถือปฏิบัติต่อไป   ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ  
  ทั้งนี้  คณะรฐัมนตรีมีความเห็นเพิ่มเติมว่า เพื่อให้รัฐบาลมีข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณที่ชัดเจน ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน เพื่อประกอบการพิจารณาในการบริหารราชการแผ่นดินต่อไป จึงมอบหมายให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐแจ้งข้อมูลเก่ียวกับงบประมาณในความรับผิดชอบไปยังสาํนักงบประมาณโดยด่วน ภายในวันพฤหสับดี
ที่ 15 กันยายน 2554 เพื่อให้สํานักงบประมาณรวบรวมและนําเสนอนายกรัฐมนตรีต่อไปภายในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2554 
ดังนี้  
  1. จํานวนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในความรับผิดชอบ  ทียั่งคงเหลือสุทธิ ณ วันที่ 
24 สิงหาคม 2554 (ไมร่วมงบประมาณที่จะต้องจ่ายตามข้อผูกพันตามมติคณะรัฐมนตรี หรือก่อหนี้ผูกพันไว้ตามมาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)  
  2. จํานวนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในความรับผิดชอบที่จะต้องจ่ายตามข้อผูกพัน
ตามมติคณะรัฐมนตรี หรือกอ่หนี้ผูกพันไว้ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
  
14. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็นเพือ่ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบติักรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) จังหวัดนครศรธีรรมราช 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อ
กรณีฉุกเฉินหรอืจําเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอุทกภัยครัวเรือนละ 5,000 บาท ของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
จํานวน 1,523 ครัวเรือน เป็นเงิน 7,615,000 บาท ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ  
  กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบอทุกภัย 
ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามกรอบมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2554 และได้รับการขยายระยะเวลาการให้ความ
ช่วยเหลือออกไปจํานวน 2 ครั้ง จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2554 และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ทยอยจัดส่งรายชื่อ
ครวัเรือนของจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นข้อมูลที่จังหวัดได้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องส่งให้ธนาคารออมสินเสร็จเรียบร้อย
แล้ว เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2554 จํานวนทัง้สิ้น 232,957 ครัวเรือน จึงยังคงมีจํานวนครัวเรือนของจังหวัดนครศรีธรรมราช
เหลืออยู่จํานวน 59,543 ครัวเรือน ดังนั้น กรณีที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งรายชื่อครัวเรือนที่ประสบภัยของอําเภอท่าศาลาซึ่ง
จังหวัดจัดทําข้อมูลผิดพลาดตกหล่นระหว่างส่งข้อมูลทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และจังหวัดได้ยืนยันว่ารายชื่อ
ครัวเรือนของอําเภอท่าศาลา จํานวน 1,523 ครัวเรือน ได้ผา่นขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด 
 
15. เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพบิัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัยและดินโคลนถล่ม) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติหลักการในการดําเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัยและ
ดินโคลนถล่ม) ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการเงินสํารองจ่าย
เพื่อกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามข้อมลูครัวเรือนผู้ประสบภัย
เบื้องต้นของจังหวัดอุตรดิตถ์ในกรอบครัวเรือน จํานวน 705 ครัวเรือน จํานวนเงิน 3,525,000 บาท ซึ่งเป็นจํานวนครัวเรือนที่
ประเมินเบื้องต้น จังหวัดอุตรดิตถ์ ต้องมีการตรวจสอบใหม้ีความถูกต้องชัดเจนก่อนการจ่ายเงินช่วยเหลือ ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยให้สํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณตรงให้ธนาคารออมสินเพื่อดําเนินการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยต่อไป 
 
16. เรื่อง จังหวัดพระนครศรอียุธยา และจงัหวัดชัยนาท ขอรับการสนบัสนนุงบประมาณเพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบอุทกภัย ด้านค่าวสัดุซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจํา ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ด้วยเงนิทดรองราชการเพื่อ
ช่วยเหลือผูป้ระสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดชัยนาท 
จากงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายกรเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉนิหรือจําเป็น เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในปี พ.ศ. 2553 ที่ยังไม่ได้รับงบประมาณช่วยเหลือในพื้นทีจ่ังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 
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47,078 ครัวเรือน จํานวนเงิน 261,645,314.83 บาท และจังหวัดชัยนาท จํานวน 6,009 ครัวเรือน จํานวนเงิน 54,227,081 
บาท รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 315,872,395.83 บาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ  
 
17. เรื่อง   รายงานผลการกูเ้งินเพื่อปรับโครงสร้างหนีเ้งนิกู้ตามพระราชกําหนดให้อาํนาจกระทรวงการคลังกู้เงนิ เพื่อ 
ฟื้นฟูและเสรมิสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการกู้ เงินเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สัญญาเงินกู้ตามพระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงการคลังกู้เงิน เพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
 สาระสาํคญัของเรื่อง 
 กระทรวงการคลังรายงานว่า   

1.  กระทรวงการคลัง  ได้ดําเนินการปรับโครงสร้างหนี้ดังกล่าว ในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท โดยการออก 
พันธบัตรรัฐบาลประเภทอัตราดอกเบี้ยแปรผันตามการเปลี่ยนแปลงของเงินเฟ้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อายุ 10 ปี 
จําหน่ายให้กับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคลไม่จํากัดประเภท เมื่อวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2554 โดยมีผลตอบแทนประกอบด้วย 
(1) อัตราดอกเบี้ยหน้าต๋ัวร้อยละ 1.20 ต่อปี (2) ส่วนชดเชยเงินเฟ้อบนดอกเบี้ย และ (3) ส่วนชดเชยเงินเฟ้อบนต้นเงิน 
สําหรับการจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าว ใช้วิธีจําหน่ายผ่านผู้แทน (Syndication) เพราะเป็นการจําหน่ายในครั้งแรก ซึ่ง
เป็นพันธบัตรรัฐบาลชนิดใหม่ของประเทศไทย จึงจําเป็นต้องมีการช้ีแจงและทําความเข้าใจกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ
อย่างทั่วถึง ซึ่งได้ดําเนินการคัดเลือกให้ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้ง-คอร์ปอเรชั่น จํากัด เป็นผู้จัดจําหน่ายหลัก (Lead 
Arranger), Sole Structuring Advisor, Global Coordinator, and Sole Bookrunner ให้กับผู้ลงทุนสถาบันทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ โดยมีธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) เป็นผู้ร่วมจัดจําหน่าย (Joint Lead Managers) ให้กับผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศ ซึ่งผลการจําหน่ายระหว่างวันที่ 11-
13 กรกฎาคม 2554 โดยจดทะเบียนในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ธนาคารตัวแทนจําหน่ายทั้ง 4 แห่ง สามารถจําหน่ายได้        
ครบทั้งจํานวน 40,000 ล้านบาท  
  2.  กระทรวงการคลังได้นําเงินที่ได้จากการจําหน่ายพันธบัตรรัฐบาลดังกล่าว ไปปรับโครงสร้างหนี้
สัญญาเงินกู้ภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
พ.ศ. 2552 ดังนี้  
  2.1  สัญญาเงินกู้สําหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   
ครั้งที่ 3 วงเงินที่ 1 จํานวน 40,000 ล้านบาท สัญญาลงวันที่ 3 มิถุนายน 2553 (ยอดเงิน กู้คงค้างจํานวน 37,169,710,000 
บาท) ชําระคืนต้นเงินกู้จํานวน 37,169,710,000 บาท คงเหลือเงินกู้คงค้างจํานวน 0.00 บาท 
  2.2  สญัญาเงินกู้สําหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 ครั้ง
ที่ 3 วงเงินที่ 2 จํานวน 40,000 ล้านบาท สญัญาลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553 ชําระคืนต้นเงินกู้จํานวน 2,830,290,000 บาท 
คงเหลือเงินกู้คงค้างจํานวน 37,169,710,000 บาท 
  เพื่ออนุวัติตามความในมาตรา 24 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 ซึ่ง
กําหนดให้การดําเนินการเพื่อปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะถ้าเป็นการกู้เงินที่มีระยะเวลาการชําระหนี้เกินสิบสองเดือน ให้รายงาน
คณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ 
 
18. เรื่อง  โครงการรบัจํานาํข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 
 คณะรัฐมนตรีรบัทราบกรอบชนิด ราคา ปริมาณ ระยะเวลา วิธีการ หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการรับจํานํา
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55  ส่วนงบประมาณในการดําเนินโครงการให้ทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานัก
งบประมาณ    
  สาระสาํคญัของเรื่อง 
  คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ได้มีมติเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 อนุมัติกรอบชนิด ราคา 
ปริมาณ ระยะเวลา วิธีการ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และงบประมาณการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2554/55 และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบกรอบ วิธีการ หลักเกณฑ ์และเงื่อนไขโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการ
ผลิต 2554/55 และพิจารณาอนุมัติงบประมาณดําเนินการโครงการต่อไป สรุปได้ดังนี้ 
  1.  ชนิดและราคารับจํานําขา้วเปลือกนาป ีปีการผลิต 2554/55 ให้กําหนดชนิดและราคารับจํานํา
ข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ณ ความช้ืนไม่เกิน 15% ดังนี้ 

1.1 ข้าวเปลือกหอมมะลิ (42 กรัม)  ตันละ 20,000    บาท 
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1.2 ข้าวเปลือกหอมจังหวัด (40 กรัม)  ตันละ 18,000    บาท 
         (ข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ 23 จังหวัด) 
1.3 ข้าวเปลือกปทุมธานี (42 กรัม)  ตันละ 16,000    บาท 
1.4 ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดยาว  ตันละ 16,000    บาท 
         ข้าวเปลือกเหนียว 10% เมล็ดสั้น  ตันละ 15,000    บาท 
1.5 ข้าวเปลือกเจ้า 100%   ตันละ 15,000    บาท 
         ข้าวเปลือกเจ้า 5%   ตันละ 14,800    บาท 
         ข้าวเปลือกเจ้า 10%   ตันละ 14,600    บาท 
         ข้าวเปลือกเจ้า 15%   ตันละ 14,200    บาท 
         ข้าวเปลือกเจ้า 25%   ตันละ 13,800    บาท 
ทั้งนี้ ราคารบัจาํนําข้างต้นใหป้รับเพิ่ม-ลดตามจํานวนกรมั ในอัตรากรมัละ 200 บาท 

2. เป้าหมายการรับจาํนาํ ไมจ่ํากัดปริมาณข้าวเปลือกที่รับจํานําทั้งโครงการ ส่วนปริมาณข้าวเปลือกที่
เกษตรกรแต่ละรายจะจํานําได้ไม่จํากัดจํานวนเช่นกัน โดยต้องเป็นข้าวเปลือกที่เกษตรกรเพาะปลูกเองในปีการผลิต 2554/55 
และต้องมีหนังสือรับรองเกษตรกรของกรมส่งเสรมิการเกษตร ซึ่งผ่านการทําประชาคม และเกษตรกรลงชื่อรับรองตัวเอง พร้อมทั้ง
เจ้าหน้าทีก่รมส่งเสรมิการเกษตร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายลงชื่อรับรองด้วย 

3. ระยะเวลาดําเนินการ  ระยะเวลาดําเนินการรับจํานํา  7 ตุลาคม 2554 – 29 กุมภาพันธ์ 2555 
(ภาคใต้ 1 กุมภาพันธ์ 2554 – 31 กรกฎาคม 2555)  ระยะเวลาไถ่ถอน 4 เดือน นับถัดจากเดือนที่รับจํานํา ระยะเวลาโครงการ 7 
ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 

4. วิธีการรับจํานํา ให้รับจํานําข้าวเปลือกเจ้า ข้าวเปลือกหอมจังหวัด และข้าวเปลือกปทุมธานี เฉพาะใบ
ประทวนเท่านั้น โดยให้ อคส. และ อ.ต.ก. รับสมัครโรงสี/ตลาดกลางเข้าร่วมโครงการเป็นจุดรับฝากข้าวเปลือกและจ่ายใบประทวน
ให้เกษตรกรที่นําข้าวเปลือกมาจํานํา เพื่อให้เกษตรกรนําใบประทวนไปจํานํากับ ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส. ต้องจ่ายเงินให้เกษตรกร ภายใน 
3 วันทําการ โดยให้โรงสีที่รับฝากข้าวเปลือกไว้ดําเนินการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารส่งมอบเข้าโกดังกลางตามหลักเกณฑ์
และมติของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลการรับจํานําข้าว สําหรับตลาดกลางที่เข้าร่วมโครงการฯ ให้เก็บรักษาข้าวเปลือกไว้ในโกดังที่ 
อคส./อ.ต.ก. กําหนดเป็นโกดังกลาง 

ในกรณีการรับจํานําข้าวเปลือกหอมมะลิและข้าวเปลือกเหนียวให้รับจํานําใบประทวนเท่านั้น  แต่
อาจพิจารณาให้มีการรับจํานํายุ้งฉางเฉพาะในพื้นที่ที่มียุ้งฉางเก็บรักษาและมีการดูแลได้มาตรฐาน โดยในอดีตไม่เคยมีปัญหาสร้าง
ความเสียหายให้ภาครัฐเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์และมติของคณะอนุกรรมการ กํากับดูแลการรับจํานําข้าว 

5.  หลักเกณฑ์การรับจํานํา ได้แก่ เกษตรกรผู้มีสิทธิจํานํา การจํานําข้ามเขตของเกษตรกร การจํานําข้ามเขต
ของโรงสีและตลาดกลาง การเข้าร่วมโครงการของโรงสีและตลาดกลาง การสีแปรภาพ การเก็บรักษาข้าวสาร การระบายข้าว และ
การกํากับดูแล 
 

สังคม
19.   เรื่อง มอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพือ่ช่วยเหลือประชาชนโดย
เร่งด่วน 
   คณะรัฐมนตรีรบัทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 153/2554 เรื่อง มอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด 
กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน ดังนี้  
   โดยที่สถานการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติปัจจุบันมีปริมาณกว้างครอบคลุมในพื้นที่หลายจังหวัด และต่อเนื่อง
ยาวนานตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2554 สง่ผลให้ประชาชน บ้านเรือน ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตร รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมาก รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจและใหค้วามสาํคัญกับการแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือพี่
น้องประชาชนเป็นลําดับแรก และได้แต่งต้ังคณะกรรมการอํานวยการและบริหารสถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม 
(ศอส.) โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกะทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) เป็นประธานกรรมการ ดังนั้น 
เพื่อสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการดังกล่าวและเพื่อเสริมการทาํงานผู้ว่าราชการจังหวัด ให้สามารถแก้ไขปญัหา
สถานการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติได้คลี่คลายโดยเร็ว นายกรัฐมนตรีจึงเห็นควรมอบหมายรัฐมนตรีรบัผิดชอบเร่งรัด กํากับ 
ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยพิบัติจากธรรมชาติ 
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (1) (9) และมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 นายกรฐัมนตรี จึงมีคําสั่งดังต่อไปนี้ 
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    1. มอบหมายให้รัฐมนตรีรับผดิชอบเร่งรัด กํากับ ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติเพื่อช่วยเหลือประชาชน
โดยเร่งด่วน โดยแบ่งเป็นพื้นที่รายจังหวัดตามตารางแนบท้ายคําสั่งนี้ 
   2. ใหผู้้รับผิดชอบตามข้อ 1. มีอํานาจหน้าที่ในการเร่งรัด กํากับ ติดตาม สนับสนุน ประสานงาน การให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วนในเขตจังหวัดพ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งการประสานงานกับภาคเอกชนและผู้แทนประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อเสริมการทํางานของคณะกรรมการ ศอส. และผู้ว่าราชการจังหวัด โดยให้ผู้รับผิดชอบรายงานนายกรัฐมนตรีทราบ
โดยตรง และหากมีเรื่องสําคัญหรือประเด็นที่คาบเกี่ยวหลายหน่วยงาน หรือส่วนราชการ หรือหลายจังหวัด ให้นําหารือรอง
นายกรัฐมนตรแีละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) ประธานกรรมการ ศอส. เพื่อเสนอนายกรัฐมนตรี
วินิจฉัยสั่งการ 
   3. ให้รองนายกรัฐมนตรีตามข้อ 2. เป็นผูม้อํีานาจเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของรัฐมนตรีได้ตาม
ความเหมาะสมของสถานการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป  
   4. ใหส้ํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สนับสนุนการทํางานของรัฐมนตรีผู้ได้รับมอบหมาย เสนอข้อมูล ประสานงาน อํานวยความสะดวก และใหค้วามร่วมมือในการ
ปฏิบัติงานตามคําสั่งนี้ด้วย  โดยในส่วนสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีใหร้องเลขาธิการนายกรัฐมนตรฝี่ายการเมือง                     
(พลตํารวจตรี ธวัช  บุญเฟื่อง) เป็นผู้ประสานงาน ติดตามการรายงานต่อนายกรัฐมนตรี  
  ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 12 กันยายน 2554 เป็นต้นไป  
การมอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบเร่งรัด ติดตามการกู้วิกฤตจากภัยธรรมชาติ เพือ่ช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน  
 จังหวัด รายชื่อรัฐมนตรี หมายเหต ุ
 พื้นทีป่ระสบอทุกภัย 21 จังหวัด  
1 แม่ฮ่องสอน นายสุรพงษ์  โตวิจักษณ์ชัยกุล
2 สุโขทัย พล.อ.อ.สุกําพล  สุวรรณทัต
3 อุตรดิตถ์ น.ส.กฤษณา  สีหลักษณ์
4 พิษณุโลก นายสันติ  พรอ้มพัฒน์
5 เพชรบูรณ์ นายสันติ  พรอ้มพัฒน์ 
6 พิจิตร นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์
7 นครสวรรค ์ นายปลอดประสพ  สรุัสวดี 
8 นนทบุรี นายปลอดประสพ  สรุัสวดี 
9 อุทัยธานี นายชุมพล  ศลิปอาชา
10 ชัยนาท นายธีระ  วงศ์สมุทร
11 สิงห์บุรี นายสุรพงษ์  อ้ึงอัมพรวิไล
12 พระนครศรีอยุธยา นายวิทยา  บุรณศิริ  
13 อ่างทอง นายวิทยา  บุรณศิริ  
14 สุพรรณบุร ี นายชุมพล  ศลิปอาชา
15 นครปฐม นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย ์
16 สระบุรี นายชูชาติ  หาญสวัสด์ิ
17 นครนายก นายชูชาติ  หาญสวัสด์ิ 
18 ปราจีนบุรี นายฐานิสร์  เทียนทอง 
19 ฉะเชิงเทรา นายฐานิสร์  เทียนทอง
20 จันทบุรี นายพิชัย  นริพทะพันธ์ุ  
21 อุบลราชธานี นายพรศักด์ิ  เจริญประเสรฐิ  
 พื้นที่ทีน่้ําลดแล้ว อยู่ระหว่างการฟืน้ฟู 24 จังหวัด

22 เชียงราย นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล 
23 เชียงใหม่ นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์ 
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24 ลําพูน นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์
25 ลําปาง นายบุญทรง  เตริยาภิรมย์
26 แพร่  นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล 
27 ตาก  นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์
28 น่าน พล.อ.ยุทธศักด์ิ  ศศิประภา
29 กําแพงเพชร นายวิรุฬ  เตชะไพบูลย์
30 เลย นายปรีชา  เร่งสมบูรณ์สขุ
31 หนองคาย พล.ต.อ.ประชา  พรหมนอก
32 บึงกาฬ พล.ต.อ.ประชา  พรหมนอก
33 อุดรธานี นายต่อพงษ์  ไชยสาส์น
34 นครพนม นายภูมิ  สาระผล
35 สกลนคร นายต่อพงษ์  ไชยสาส์น
36 มุกดาหาร นายภูมิ  สาระผล 
37 กาฬสินธ์ุ นางบุญรื่น  ศรีธเรศ
38 ร้อยเอ็ด นายกิตติศักด์ิ  หัตถสงเคราะห์
39 ชลบุรี นางสุกุมล  คณุปลื้ม 
40 ระยอง นายพิชัย  นริพทะพันธ์ุ 
41 ประจวบคีรีขันธ์ นายวรรณรัตน์  ชาญนุกูล
42 พังงา นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ
43 สุราษฎร์ธานี นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ
44 ระนอง พล.ต.ท.ชัจจ์  กุลดิลก
45 ภูเก็ต นายชุมพล  ศลิปอาชา 
46 พะเยา นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล อยู่ในรายชื่อ 44 จังหวัดที่

รายงานต่อที่ประชุม ครม. 
เมื่อ 6 ก.ย.54 

47 ยโสธร นายพรศักด์ิ  เจริญประเสรฐิ
48 ชัยภูมิ นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์
49 สระแก้ว นายฐานิสร์  เทียนทอง 
50 ชุมพร  พล.ต.ท.ชัจจ์  กุลดิลก

หมายเหต ุข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทย พ้ืนที่ที่ประสบอุทกภัย และพืน้ที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟู ณ วันที่ 10 กันยายน  2554  
 

ต่างประเทศ
20. เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทย – อินโดนีเซีย ครั้งที่ 5 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างบันทึกการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทย – อินโดนีเซีย ครั้งที่ 5   ตามท่ี 
กระทรวงกลาโหมเสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงกลาโหมจะเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทย – อินโดนีเซีย ครั้งที่ 5 ในวันที่ 14 
กันยายน 2554 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพ ฯ ซึ่งผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารสูงสุดอินโดนีเซีย จะได้ร่วมลง
นามในร่างบันทึกการประชุมดังกล่าว ซึ่งกองเลขานุการร่วมคณะกรรมการระดับสูงไทย – อินโดนีเซีย ได้จัดทําร่างบันทึกการ
ประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทย – อินโดนีเซีย ครั้งที่ 5 เพื่อใช้เป็นกรอบการประชุมและกรอบการเจรจากับคณะกรรมการ
ระดับสูงไทย – อินโดนีเซีย ซึ่งรัฐสภาได้มีมติเห็นชอบแล้ว และเมื่อคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างบันทึกการประชุม ฯ แล้วจะได้
นําร่างบันทึกการประชุม ฯ ไปใช้เป็นกรอบการประชุมและกรอบการเจรจาต่อไป  
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21.  เรื่อง ขอความเหน็ชอบแถลงการณร์่วมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค ครั้งที่ 7 ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  
   สาระสาํคญัของเรื่อง  
   กระทรวงคมนาคมรายงานว่า  
   1. สืบเนื่องจากการประชุมคณะทํางานด้านการขนส่งเอเปค ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 12-17 มิถุนายน 2554 ณ 
เมืองบริสเบน ประเทศออสเตรเลีย หัวหน้าคณะผู้แทนของแต่ละเขตเศรษฐกิจได้พิจารณาร่างแถลงการณ์รัฐมนตรีขนส่ง 
(Ministerial Statement) ก่อนนําเสนอที่ประชุมรัฐมนตรขีนส่งเอเปค ครั้งที่ 7 ซึ่งจะมขีึ้นในวันที่ 14 กันยายน 2554 ณ นคร
ซานฟรานซิสโก สหรฐัอเมริกา พิจารณาใหก้ารรับรองแถลงการณ์ร่วมรัฐมนตรีขนส่งเอเปค 
   2. แถลงการณร์่วมดังกล่าวเป็นแถลงการณ์สาํหรับรัฐมนตรทีี่รับผิดชอบด้านการขนส่งของสมาชิกเขตเศรษฐกิจ
เอเปค 21 เขตเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บรูไนดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี สาธารณรัฐประชาชนจีน ฮ่องกง 
อินโดนีเซีย ญีปุ่่น สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย เม็กซิโก นวิซีแลนด์ ปาปัวนิวกินี เปรู ฟิลิปปินส์ สหพันธรัฐรัสเซีย สงิคโปร์ จีน
ไทเป ประเทศไทย สหรฐัอเมริกา และเวียดนาม  โดยยืนยันเจตนารมณ์ทีจ่ะสนับสนุนนโยบายของผู้นําเอเปคในเรื่องต่าง ๆ 
ได้แก่ 
             2.1 การส่งเสรมิการเติบโตสีเขียวและนวัตกรรมการขนส่งที่มุ่งเน้นด้านการขนส่งที่ปลอดภัย มั่นคง ไร้
รอยต่อ และยัง่ยืน โดยการนําเทคโนโลยีทีท่ันสมัยมาใช้ในระบบขนส่งเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซและใหค้วามสาํคัญกับการ
ส่งเสริมการใชพ้ลังงานในการขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ  
             2.2 สนับสนุนความร่วมมือด้านกฎระเบียบ เพื่อลดอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุน และให้
ความสําคัญกบับทบาทองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) ที่กําหนด
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ประเทศสมาชิกถือปฏิบัติ 
             2.3 สร้างความเข้มแข็งเพื่อบูรณาการด้านเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเปิดเสรี
ในทุกสาขาการขนส่ง และลดอุปสรรคต่าง ๆ ที่มีต่อการค้าและการลงทุน 
 
22. เรื่อง  การจัดทําความตกลงระหวา่งรฐับาลแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนียกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าดว้ยการ
ยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสําหรับผู้ถือหนังสอืเดินทางทูต 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ ทัง้ 3 ข้อ ดังนี้  
   1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเอสโตเนียกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยว่าด้วย
การยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสําหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต โดยให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถเปลี่ยนแปลง
ถ้อยคําในส่วนที่ไมก่ระทบต่อสาระสําคัญของร่างความตกลงฯ โดยไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก  
   2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้ลงนามความตกลงฯ      
   3. อนุมัติในหลกัการให้กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งฝ่ายเอสโตเนีย เพื่อให้ความตกลงฯ มีผลใช้
บังคับต่อไปตามข้อ 10 ของรา่งความตกลงฯ  
   สาระสาํคญัของร่างความตกลงฯ   
    1. ความตกลงฯ มีสาระและเงื่อนไขที่จะเอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตรและอํานวยความ
สะดวกในการเดินทางระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ  
   2. ฝ่ายไทยจะได้รับประโยชน์จากการจัดทําความตกลงฯ เมื่อคํานึงว่าผู้ถือหนังสือเดินทางทูตของไทยเริ่ม
เดินทางไปเยือนเอสโตเนียมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา 
 
23. เรื่อง ขออนุมัติค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอดังนี้   
  1. อนุมัติให้กระทรวงการต่างประเทศเบิกจ่ายเงินค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาค
มหาสมุทรอินเดียจํานวน 16,500 ดอลลารส์หรัฐ จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2554 งบเงินอุดหนุน ของกระทรวงการ
ต่างประเทศ   
   2. อนุมัติในหลกัการให้กระทรวงการต่างประเทศตั้งงบประมาณรองรับเพื่อชําระค่าธรรมเนียมสมาชกิสมาคม
ความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียในปีต่อ ๆ ไปทกุปี ตามอัตราที่สมาคมความร่วมมือแห่งภูมภิาคมหาสมุทรอินเดีย
กําหนด  
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   สาระสาํคญั/ขอ้เท็จจริง  
  1) ในการประชุมสภารัฐมนตรีสมาคมความร่วมมือแห่งภูมภิาคมหาสมุทรอินเดีย ครั้งที่ 9 ณ กรุงซานา 
ประเทศเยเมน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2552 ที่ประชุมใหค้วามเห็นชอบรายงานและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเจ้าหน้าที่
อาวุโสที่ให้ปรับเพิ่มค่าธรรมเนียมสมาชิกสําหรับปี 2553 เป็นต้นไป จาก 11,000 ดอลลาร์สหรัฐ เป็น 16,500 ดอลลาร์สหรัฐ  
เพื่อให้สอดคลอ้งกับรายจ่ายประจําปี 2553 ของสํานักเลขาธิการฯ จาํนวน 291,800 ดอลลาร์สหรัฐ   
   2) สํานักเลขาธิการสมาคมความร่วมมือแหง่ภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียได้มีหนังสือเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม
สมาชิกของไทย ประจําปี 2554 จํานวน 16,500 ดอลลารส์หรัฐ  
  3) การเป็นสมาชิกสมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียเป็นประโยชน์ต่อไทยทั้งทางด้านการเมือง
ระหว่างประเทศ และทางด้านเศรษฐกิจ  เนื่องจากประเทศสมาชิกในกรอบความร่วมมือนี้มีศักยภาพทางเศรษฐกจิสูง มีพ้ืนที่
ครอบคลุมต้ังแต่ภูมิภาคแอฟริกาใต้และแอฟริกาตะวันออก  ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และออสเตรเลีย  
รวมทั้งประเทศเกาะในมหาสมุทรอินเดีย  ซึ่งรวมถึงประชากรประมาณ 2,500 ล้านคน  มีมลูค่าการค้ารวมร้อยละ 10 ของ
การค้าโลกและเป็นแหล่งทรพัยากรธรรมชาติที่สําคัญด้วยศักยภาพทางเศรษฐกิจดังกล่าว  ภูมิภาคน้ีจึงเป็นตลาดการค้าและ
แหล่งวัตถุดิบที่สําคัญแห่งใหมข่องไทย นอกจากนี้ สมาคมความร่วมมือแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียยังเป็นเวทีที่ไทยสามารถ
แสดงบทบาทในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศกําลังพัฒนาได้อีกเวทีหนึ่ง  โดยไทยสามารถแบ่งปันประสบการณ์ของ
ไทยในเวทีอ่ืน ๆ เช่น อาเซียน ความร่วมมอืทางเศรษฐกจิในเอเชีย-แปซิฟิก และความริเริ่มแห่งอ่างเบงกอลสําหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ ได้ด้วย  
 
24. เรื่อง  การขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในการใชข้้อสญัญาอนุญาโตตลุาการในสญัญา First Amendment to the Dispute 
Resolution Agreement ระหว่างบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  กับกลุ่มสายการบนิ Star Alliance 
  คณะรฐัมนตรอีนุมัติให้บรษิัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (บกท.) ใช้ข้อสญัญาอนญุาโตตุลาการในสญัญา First 
Amendment to the Dispute Resolution Agreement  กับกลุม่สายการบิน Star Alliance ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
  สาระสําคญัของเรื่อง 
  กระทรวงคมนาคมเสนอตามทีไ่ด้รับรายงานจาก บกท. ว่า 
  1.  บกท. ได้เข้าร่วมในพันธมิตรการบินภายใต้ช่ือว่า STAR ALLIANCE  ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2540  โดย บกท. เป็นหนึ่ง
ในสายการบินผู้ก่อต้ังพันธมิตรดังกล่าว  ทั้งนี้ เพื่อร่วมมือในการดําเนนิการทางธุรกจิและเพื่อใหส้มาชิกทุกสายการบินมีความ
เข้มแข็งและบรรลุวัตถุประสงค์ทางด้านธุรกจิร่วมกัน 
 2.  วันที ่30 มนีาคม 2544   สายการบินสมาชิก  จํานวน 15 สายการบิน ได้มกีารจัดทําธรรมนูญก่อต้ังเพื่อกาํหนด
บทบาท สทิธิ หน้าที ่ความสมัพันธ์ และหลกัการความร่วมมือของสมาชิก  โดยจัดทําเป็น Star Alliance Agreement  ยกเว้น  
บกท. เปน็สายการบินเดียวที่ไม่ได้ลงนาม  เพราะอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาขอความเหน็ชอบจากรฐับาล  และเงื่อนไขในสัญญา
ดังกล่าวได้มีข้อกําหนด Exit Fee  จํานวน 25 ล้านดอลลารส์หรฐั   ในกรณีที่ถูกไล่ออกหรือถอนตัวจากการเป็นสมาชกิ  ซึ่ง บกท.  
เห็นว่า เนือ่งจาก  บกท. เป็นรฐัวิสาหกิจ จึงไม่อยู่ในฐานะทีจ่ะผูกพันได้   จึงยังมิได้ลงนามในสญัญาดังกล่าว 
 3. บกท. ได้มหีนังสือถึงกระทรวงคมนาคม  เมื่อวันที ่11 กันยายน 2544   แจ้งใหท้ราบในการดําเนนิการเข้าร่วม
พันธมิตรการบิน  และลงนามในสัญญา Star Alliance Agreement  อย่างเป็นทางการ  รวมทั้งร่วมมือ และ/หรือร่วมลงทุนใน
โครงการต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นใน Star Alliance ในอนาคตด้วย  ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้แจ้งรบัทราบเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2544 
 4.  Star Alliance ได้มีการปรับปรุงแก้ไขสญัญา Star Alliance Agreement ทั้งหมด 3 ครั้ง ได้แก่ ฉบับ
แก้ไขครั้งที่ 1 จนถึงฉบับที่ 3 ซึ่งเป็นการแก้ไขเล็กน้อย เช่น เพิ่มจํานวนสมาชิก ปรับปรุงสถานภาพการเป็นสมาชิกเฉพาะในส่วน
ของสายการบินที่มีขนาดเล็กและไม่มีผลกระทบใดๆ กับ  บกท. ซึ่งอยู่ในกลุ่มสายการบินขนาดกลาง  สาํหรับสัญญา Dispute 
Resolution Agreement นั้น ได้มีการลงนามกันต้ังแต่วันที่ 15 มีนาคม 2544  โดยถือเป็นสัญญาการตกลงระงับข้อพิพาทที่
เกิดขึ้นจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Star Alliance ทุกๆ สัญญา สามารถนําสัญญาฉบับนี้มาใช้โดยกําหนดวิธีการให้เป็นไป
ตามวิธีการของ UNCITRAL 
 5.  Star Alliance ได้มีมติเห็นชอบเมื่อเดือนธันวาคม 2551 ให้พัฒนารูปแบบ/สถานภาพการเป็นสมาชิกแบบใหม ่ 
เพื่อตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงข้างต้นตามแนวคิดพันธมติรสําหรับอนาคต (To manage the alliance of the future)  โดย
เรียกว่า Membership Package แบ่งเป็น 3  Package  ที่เป็นตัวกําหนดอย่างชัดเจนสาํหรับสมาชิกแต่ละประเภทของสมาชิก  ซึ่ง
ถือเป็นการจัดทําเป็น Forth Amendment แก้ไขสญัญา Star Alliance Agreement ครั้งที่ 4  โดย บกท. เข้าร่วมเป็นสมาชกิ Star 
Alliance Membership Package แบบ Pollux Package  ซึ่งเป็นสมาชิกแบบที่มีสทิธิในทกุเรื่องใน Star Alliance  และ บกท. ได้
ลงนามในสัญญา  Forth Amendment and Restatement to the Star Alliance Agreement สําหรับสมาชิกแบบ Pollux  เมื่อ
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วันที่ 1 กรกฎาคม 2552  ซึ่ง บกท. ต้องเร่งดําเนินการปรับระดับการใหค้วามสนใจและความมุ่งมัน่ที่จะทําความร่วมมอืกบั Star 
Alliance  ตลอดจนต้องร่วมมบีทบาทในการผลกัดันโครงการความร่วมมือกับกิจกรรม Star Alliance   เพื่อเร่งส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่มพันธมิตรเพือ่เวทีการแข่งขนัในระดับโลก   
 6.  กลุม่ Star Alliance มีการทบทวนและแก้ไขสญัญาสมาชิกต่างๆ โดยเฉพาะสัญญา Master Cost Sharing 
Agreement  และได้มีการปรบัปรุงสญัญาอืน่ๆ ได้แก่  Shareholders Agreement, First Amendment to the Star Alliance 
Trademark Agreement, Trademark License Agreement, Second Amendment and Restatement of the Services 
Agreement, Second Amendment and Restatement to the Master Cost Sharing Agreement และ First Amendment 
to the Dispute Resolution Agreement 
 7.  ในระหว่าง พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2554 บกท. ได้มีการลงนามในสัญญา First Amendment to the Star 
Alliance Trademark Agreement, Trademark License Agreement, Second Amendment and Restatement of 
the Services Agreement  และ Second Amendment and Restatement to the Master Cost Sharing Agreement, 
Shareholders Agreement  แต่ยังไม่ได้ลงนามในสัญญา First Amendment to the Dispute Resolution Agreement
 8.  เนื่องจาก Star Alliance กําหนดใหใ้ช้สญัญา First Amendment to the Dispute Resolution 
Agreement   เป็นสัญญาเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทอันเนื่องมาจากข้อพิพาทตามสัญญาที่เกี่ยวกับ  Star Alliance ทุกฉบับ  
ซึ่งระบุให้ใช้อนญุาโตตุลาการตามขั้นตอนของ UNCITRAL  สายการบินสมาชิกทุกสายการบินต้องลงนาม  หาก บกท. ไม่ลงนามใน
สัญญา First Amendment to the Dispute Resolution  Agreement  อาจทําให้เกิดอุปสรรคและความล่าช้าในการดําเนินการ
เรื่องต่างๆ กับ Star Alliance และสายการบนิสมาชิก  และไม่เป็นไปตามแนวนโยบายเดียวกับ Star Alliance  ซึ่งอาจทําให ้บกท.  
เกิดความไมค่ลอ่งตัวในการแขง่ขันในอุตสาหกรรมการบิน 
 9.  กลุ่ม Star Alliance ได้มีการทบทวนและแก้ไขสญัญาต่างๆ กับสมาชิกในครั้งที่ 4 โดย บกท. ได้ลงนาม
ในสัญญา Forth Amendment and Restatement to the Star Alliance Agreement  สําหรับสมาชิกแบบ Pollux  
ต้ังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2552  ซึ่ง  บกท. ต้องเร่งดําเนินการปรับระดับการให้ความสนใจและความมุ่งมั่นที่จะทําความร่วมมือ
กับ Star Alliance  ตลอดจนต้องร่วมมีบทบาทในการผลกัดันโครงการความร่วมมือกับกิจกรรม Star Alliance เพื่อเร่งส่งเสริม
ความเข้มแข็งให้กับกลุ่มพันธมิตรเพื่อเวทีการแข่งขันในระดับโลก  
 10.  บกท. ได้ลงนามในสัญญาต่างๆ  ของ Star Alliance เรียบร้อยแล้ว  เหลือเพียงแต่สัญญา First 
Amendment to the Dispute Resolution Agreement ที่ยังไม่ได้ลงนาม  กรณีจึงจําเป็นต้องเสนอขออนุมัติคณะรัฐมนตรี
โดยด่วน โดยสัญญา  First Amendment to the Dispute Resolution Agreement   ที่เสนอขออนุมัติในครั้งนี้เป็นการ
แก้ไขสัญญาฉบับเดิม คือ Dispute Resolution  Agreement  ที่ บกท.  เคยลงนามไปแล้วอันเป็นสัญญาเกี่ยวกับการระงับ
ข้อพิพาทอันเนื่องมาจากข้อพิพาทตามสัญญาที่เกี่ยวกับ Star Alliance โดยมีการปรับปรุงเพิ่มเติมรายละเอียดสัญญาเดิม
บางประการ แต่ Star  Alliance เลือกใช้วิธีการลงนามสัญญาใหม่ในลักษณะ Restatement  ในลักษณะเดียวกับการ
แก้ไขสัญญาอื่นๆ   
 11.  คณะกรรมการ บกท. ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2554  เมื่อวันที ่  20 พฤษภาคม 2554  ได้มมีติเหน็ชอบการ
ใช้วิธีอนุญาโตตุลาการในการระงับข้อพิพาทสําหรับสัญญา First Amendment to the Dispute Resolution ระหว่าง บกท. 
กับสายการบินกลุ่ม Star Alliance  และใหข้ออนุมัติต่อคณะรฐัมนตรีตามมติคณะรฐัมนตรี   (28 ก.ค. 52)  
  
25. เรื่อง  ร่างแถลงการณ์รว่มการประชุมของรัฐมนตรพีลังงานอาเซยีน อาเซียน+3 และเอเชียตะวันออก กับรา่งบันทึก
ความเข้าใจวา่ด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างอาเซียนกับทบวงการพลังงานระหวา่งประเทศ (IEA)  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติและเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์รว่มการประชุมของรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานจํานวน 3 ฉบับ ได้แก่ รา่ง
แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรอีาเซียนด้านพลังงาน ครั้งที่ 29 (Joint Ministerial Statement of the 29th AMEM) ร่าง
แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรอีาเซียน+3 ด้านพลังงาน ครั้งที่ 8 (Joint Ministerial Statement of the 8th AMEM+3) ร่าง
แถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรเีอเชียตะวันออกด้านพลังงาน ครั้งที่ 5 (Joint Ministerial Statement of the 5th EAS EMM)  
   2. อนุมัติให้รฐัมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผูท้ี่ได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน) 
เป็นผู้ให้การรบัรองในร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมทั้ง 3 ฉบับร่วมกับรฐัมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน 
อาเซียน+3 และเอเชียตะวันออกได้  
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  3. เห็นชอบใหก้ระทรวงพลังงานร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศสามารถพิจารณาปรับปรุงถ้อยคําในร่าง
แถลงการณ์ร่วมทั้ง 3 ฉบับในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์รว่มได้ตามความเหมาะสมก่อนที่จะมีการรับรองร่าง
แถลงการณ์ร่วมทั้ง 3 ฉบับ ดังกล่าวในที่ประชุมได้   
  4. เห็นชอบในหลักการร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างอาเซียนกับทบวง
การพลังงานระหว่างประเทศ (Memorandum of Understanding on Energy Co-Operation between the Association 
of Southeast Asian Nations and the International Energy Agency) ระหว่างเลขาธิการอาเซียนกับผู้บริหารทบวง
การพลังงานระหว่างประเทศ   
  ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถบังเกิดผลเป็นรูปธรรมสําหรับความรว่มมือด้านพลังงานในกรอบอาเซียน อาเซียน+3 และ
เอเชียตะวันออก ในระหว่างการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านพลังงานในวันที่ 20 กันยายน 2554 ณ กรุงบันดาร์เสรีเบกาวัน    
รัฐบรูไนดารุสซาลาม   
  สาระสาํคญัของร่างแถลงการณ์ร่วมและรา่งบันทึกความเข้าใจ  
  1. ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานอาเซียน อาเซียน+3 และเอเชียตะวันออก จะเป็นแถลงการณ์
สรุปผลการประชุมของรัฐมนตรีพลังงานทั้ง 3 คณะ  ซึ่งประกอบด้วยสาระหลัก คือ การผลักดันประเทศสมาชิกไปสู่เป้าหมายใน
การลดอัตราการใช้พลังงานในภูมิภาค  และการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า การเพิ่มพูนความร่วมมือ
ระหว่างกันผ่านการเชื่อมโยงโครงข่ายด้านพลังงานในภูมิภาค การดําเนินงานร่วมกันเพื่อยกระดับการใช้พลังงานหมุนเวียน และ
เทคโนโลยีพลังงานใหม่ การสนับสนุนให้มีการแบ่งปันและปรับปรุงข้อมูลการใช้เทคโนโลยีที่ช่วยประหยัดพลังงานอย่างต่อเนื่อง  
การตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานและการเปลีย่นแปลงของภูมิอากาศและแสดงความมุ่งมั่นที่จะทํากิจกรรมช่วยลด
ภาวะโลกร้อน การให้ความสําคัญต่อความหลากหลายของแหล่งพลังงาน การเสริมสร้างขีดความสามารถของประเทศสมาชิก 
ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาที่ย่ังยืนและเศรษฐกิจการเติบโตแบบคาร์บอนต่ํา (low-carbon growth economy)  
   2. ร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างอาเซียนกับทบวงการพลังงานระหว่าง
ประเทศ (Memorandum of Understanding on Energy Co-Operation between the Association of Southeast 
Asian Nations and the International Energy Agency) มีสาระสําคัญเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านวิชาการและเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องทางด้านพลังงาน  ซึ่งรวมถึงนโยบายทางด้านพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเตรียมความพร้อมต่อ
สถานการณ์ฉุกเฉินทางด้านพลังงาน   
 

แต่งตั้ง
26.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  แต่งตั้งผู้แทนรัฐบาลสําหรับการนําเสนอรายงานทบทวนสถานการณส์ิทธิมนุษยชนของประเทศไทย
ภายใต้กลไก Universal Periodic Review (UPR) ของคณะมนตรสีิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบตามที่กระทรวงการต่างประเทศเสนอดังนี้  
  1. เห็นชอบแต่งต้ังให้นายสีหศักด์ิ  พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาติ                   
ณ นครเจนีวา เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการนําเสนอรายงาน Universal Periodic Review (UPR) ในฐานะผูแ้ทนพิเศษ
ของรัฐบาลไทย   
   2. รับทราบเกีย่วกับการเตรียมการนําเสนอรายงานทั้งในส่วนของถ้อยแถลง การจัดทําคําช้ีแจง ท่าทีเบื้องต้น
ต่อข้อเสนอแนะ และการพิจารณาคํามั่นโดยสมัครใจ โดยการเตรียมการดังกล่าวจะใช้บริบททางการเมืองและนโยบายของ
รัฐบาลชุดปัจจุบันเป็นพื้นฐานสําคัญในการดําเนินการ  โดยมีคณะกรรมการกํากับดูแลการจัดทํารายงานประเทศภายใต้กลไก 
UPR กลั่นกรอง  และนําเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็นชอบเพื่อคณะผู้แทนไทยดําเนินการต่อไป  
 
  2.  แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงมหาดไทย) 
            คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังนายสมคิด ใจยิ้ม ผู้อํานวยการสํานักการสอบสวน
และนิติการ กรมการปกครอง ให้ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
ต้ังแต่วันที่ 8 มีนาคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์  
            ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป และให้ข้าราชการดังกล่าวพ้นจากตําแหน่งที่
ปรึกษาด้านกฎหมาย (นิติกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เนื่องจาก           
ครบเกษียณอายุราชการต่อไป 
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  3.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข) 
         คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้    
  1. นางจรุงศรี โกสินทรเสนีย์ ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มภารกิจวิชาการ 
โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ดํารงตําแหน่ง ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ ด้านทันตกรรม กลุ่มงานทันตกรรม กลุ่มภารกิจ
วิชาการ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ต้ังแต่วันที่ 12 มกราคม 2554      
            2. นางสาวดารณี หมู่ขจรพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข (นักวิชาการอาหารและยา
เชี่ยวชาญ) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ดํารงตําแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านสาธารณสุข 
(นักวิชาการอาหารและยาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต้ังแต่วันที่ 4 เมษายน 2554  
            ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป และให้ข้าราชการทั้ง 2 รายดังกล่าวพ้นจาก
ตําแหน่ง ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป 
  
  4.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหนง่นักการข่าว ระดบัทรงคุณวุฒ ิ
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีสํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามญั สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตร ีให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้ 
  1. นายกัมพุช วุฒิวงศ์ ผู้อํานวยการสํานัก 1 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา
ระบบงานการข่าว (นักการขา่วทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานที่ปรกึษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ต้ังแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2553 
  2. นายสุรพล แสงหัตถวัฒนา ผู้อํานวยการสํานัก 11 สํานกัข่าวกรองแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการ
ต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุม่งานที่ปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ต้ังแต่วันที่ 
15 ธันวาคม 2553 
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  5.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนสามญัประเภทวิชาการระดับทรงคุณวฒุิ (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการคลัง ให้
ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ต้ังแต่วันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้  
   1. นายนิพิฐ อริยวงศ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ ต้ังแต่วันที่ 4 เมษายน 2554 
  2. นางสาวจารุวรรณ จันทิมาพงษ์ รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญ
กษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ ต้ังแต่วันที่ 4 เมษายน 2554 
  3. นายวัฒนา เชาวสกู รองอธิบดีกรมธนารักษ์ ดํารงตําแหน่ง ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ ต้ังแต่วันที่ 20 เมษายน 2554 
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป และให้ข้าราชการลําดับที่ 2. พ้นจากตําแหน่งที่
ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) กรมธนารักษ์ 
กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เนื่องจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป  
 

6. แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
  คณะรัฐมนตรีรบัทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี  ที่ 158/2554  เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประสานงาน          
สภาผู้แทนราษฎร 
  เพื่อให้การดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตาม
ระบบรัฐสภา ตลอดจนการประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกรัฐสภา และพรรคการเมือง ในปัญหาต่าง ๆ ในด้าน
นิติบัญญัติให้ดําเนินการไปอย่างราบรื่น ซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการสนับสนุนการดําเนินการของคณะรัฐมนตรใีนการเสนอ
ร่างกฎหมาย และดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ และส่งผลใหก้ารบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเรียบร้อย จงึสมควรแต่งต้ังคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญเหมาะสม เพื่อทําหน้าที่ประสานงานระหว่างคณะรัฐมนตรีกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภา 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว 
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  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 265 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา 11 (6) 
และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 
2554 จึงแต่งต้ังคณะกรรมการในการบริหารราชการแผ่นดินขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร 
(ปสส.) โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. องค์ประกอบ 
  1.1  ที่ปรึกษา/กรรมการ   ประกอบด้วย  นายวิทยา  บุรณศิริ นายสุรวิทย์  คนสมบรูณ์  
   1.2  คณะกรรมการ  ประกอบด้วย  นายอุดมเดช  รัตนเสถียร  ประธานกรรมการ  นายไพจิต  ศรีวรขาน           
รองประธานกรรมการ คนที่ 1  นายพีรพันธ์ุ  พาลุสุข รองประธานกรรมการ คนที่ 2  นายนพคุณ  รัฐผไท รองประธานกรรมการ 
คนที่ 3    พลตํารวจโท วิโรจน์  เปาอินทร ์ รองประธานกรรมการ  คนที่ 4    นายวิรัช  รัตนเศรษฐ  รองประธานกรรมการ คนที่ 
5   นายพิษณุ  หัตถสงเคราะห์   รองประธานกรรมการ  คนที่ 6  นายชยุต  ภุมมะกาญจนะ รองประธานกรรมการ คนที่ 7                
นายสันต์ศักย์  จรูญ  งามพิเชษฐ์    รองประธานกรรมการ  คนที่ 8 
   กรรมการประกอบด้วย  นายกมล  บันไดเพชร  นายก่อเกียรติ  สิริยะเสถียร   
นายก่อแก้ว  พิกุลทอง  นายเกียรต์ิอุดม  เมนะสวัสด์ิ  นายโกศล  ปัทมะ นายจิรวัฒน์  ศิริพานิชย์ นายจิรายุ  ห่วงทรัพย์             
นายจุลพันธ์  อมรวิวัฒน์  นางชมภู  จันทาทอง  นายชวลิต วิชยสุทธ์ิ  นายชาญชัย  ประเสริฐสุวรรณ  นายไตรรงค์ ติธรรม            
นายธนิก  มาสพิีทักษ์  นางนนัทนา  ทมิสุวรรณ นายนิทัศน์  ศรีนนท์  นายนิยม  เวชกามา  นายนิรมติ  สุจารี  นายนิวัฒน์ธํารง  
บุญทรงไพศาล  นายประสิทธ์ิ  ชัยวิรัตนะ  นายประเสริฐ จันทรรวงทอง  นายปริญญา  ฤกษ์หร่าย  นางปานหทัย  เสรีรักษ ์
นางสาวปาริชาติ  ชาลีเครือ  นางเปล่งมณี  เร่งสมบูรณ์สุข  นายพรชัย  ศรีสุริยันโยธิน  นางสาวพรพิมล  ธรรมสาร                 
นายพร้อมพงศ์  นพฤทธิ์  นายพลพีร์  สุวรรณฉวี   นางพัชรินทร์  มั่นปาน  นายพันธ์ุศักด์ิ  เกตุวัตถา  นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  
นายพินิจ  จันทร์สมบูรณ ์ นายภราดร ปริศนานันทกุล  นางสาวภูวนิดา  คุนผลิน  นายยุทธพล  อังกนิันทน์  นางสาวละออง             
ติยะไพรัช  นายวรสิทธ์ิ  กัลป์ตินันท์  นางวราภรณ์  ต้ังภากรณ์  นายวัชรพล  โตมรศักด์ิ นางวันเพ็ญ  พร้อมพัฒน์               
นายวินัย  ภัทรประสิทธ์ิ  นายวีระวัฒน์  โอสถานุเคราะห์  นายสมชัย  อัศวชัยโสภณ นายสัญชัย  วงษ์สุนทรนายสมัภาษณ์      
อัตถาวงศ์  นายสุนัย  จลุพงศธร  นายสุรชาติ  ชาญประดิษฐ์  นางอนุรกัษ์  บุญศล  นางอนุสรา  ยังตรง   นายอภิรัต  ศิรินาวิน  
นายอรรถพล  วงษ์ประยูร  และนายอิทธิรัตน์  จันทรสุรินทร์  โดยมีนายชลน่าน  ศรีแก้ว เป็นกรรมการและเลขานุการ                
ร้อยโท ปรีชาพล พงษ์พานิช และนางสาวธีรรัตน์  สําเร็จวาณิชย์  เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  1.3  ผู้แทนจากส่วนราชการ ประกอบด้วย 1) ผูแ้ทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 2)  ผูแ้ทนสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  3) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายขา้ราชการประจําด้านประสานกิจการภายในประเทศ 
สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  เป็นกรรมการ 
    1.4  ฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย   1) ผูอํ้านวยการสํานักประสานงานการเมือง สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตร ี 2)  ผู้อํานวยการกลุ่มประสานงานการเมือง 1  สํานักประสานงานการเมือง  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ี
3)  เจ้าหน้าทีส่ํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย   จํานวน 2 คน   เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ                     
4)  นางสาวทัศนีย์  สุวรรณเมฆ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 2. อํานาจหน้าที ่
  2.1 พิจารณาดําเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาให้เป็นไปอย่างมีระเบียบ
แบบแผนตามระบบรัฐสภา 
  2.2 ประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกรัฐสภา และพรรคการเมืองในปัญหาต่าง ๆ  ใน
ด้านนิติบัญญัติ และกิจการรฐัสภาอื่น ๆ ทั้งการเสนอร่างกฎหมายและดําเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานด้านนิติบัญญัติ และกิจการ
รัฐสภา ให้ดําเนินการไปอย่างราบรื่น 
  2.3 พิจารณาระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา เพื่อกําหนด
แนวทางการทํางานและมีมติให้สอดคล้องกนั พร้อมแจ้งคณะรัฐมนตร ี
  2.4 ในระหว่างการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและการประชุมร่วมกันของรัฐสภา คณะกรรมการสามารถ
พิจารณาวินิจฉัยที่จะเปลี่ยนแปลงมติของคณะกรรมการตาม ข้อ 2.3 ได้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความจําเป็น 
  2.5 ขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมช้ีแจง
ข้อเท็จจริงและจัดส่งเอกสารข้อมูลใหแ้ก่คณะกรรมการ 
 3. องค์ประชุม 
  การประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด
เท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม 
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  การเบิกจ่ายเบี้ยประชุมและคา่ใช้จ่ายอ่ืน ๆ ให้เบิกจ่ายจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
  ทั้งนี้  ต้ังแต่วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป 
 
  7.  แต่งตั้งผู้ทีจ่ะดํารงตาํแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงนิ (กระทรวง
ยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ัง พันตํารวจเอก สีหนาท  ประยูรรัตน์ รองเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สาํนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ให้ดํารง
ตําแหน่ง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน และสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะขอให้
สํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต่อไป 
 
  8.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ังขา้ราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภท
บริหารระดับสูง กระทรวงยุติธรรม จํานวน 7 ราย ดังนี้  
   1. นายชาติชาย  สทุธิกลม อธิบดี (บริหารสูง) กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่งรอง
ปลัดกระทรวง (บริหารสูง) สาํนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม  
   2. นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ อธิบดี (บริหารสูง) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรภีาพ กระทรวงยุติธรรม ให้ดํารง
ตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (บริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม  
   3. นายพิทยา  จินาวัฒน์  รองปลัดกระทรวง (บริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม ให้ดํารง
ตําแหน่งอธิบดี (บริหารสูง) กรมคุ้มครองสทิธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม  
   4. นางสุรีย์ประภา  ตรัยเวช เลขาธิการ (บรหิารสูง) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (บริหารสูง) สํานกังานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม  
   5. พันตํารวจเอก สุชาติ  วงศ์อนันต์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (บริหารสูง) กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม  
  6. พันตํารวจเอก ดุษฎี  อารยวุฒิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
ยุติธรรม  ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการ (บริหารสูง) สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กระทรวง
ยุติธรรม  
  7. นายอําพล  วงศ์ศิริ เลขาธิการ (บริหารสงู) สํานักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ กระทรวงยุติธรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (บรหิารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม   
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  9.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรอืนสามญัให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสงู (กระทรวงการท่องเที่ยว
และกีฬา)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจํานวน 1 ตําแหน่ง คือ นายสุวัตร  สิทธิหล่อ อธิบดี (นักบริหารระดับสูง) สังกัดกรมพลศึกษา 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ 
ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  10.  แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอืน่ ในคณะกรรมการองค์การ
คลังสินค้า  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และ
กรรมการอื่นอีกไม่เกิน 5 คน รวม 7 คน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การคลังสินค้า พ.ศ. 2498 มาตรา 15 ดังนี้               
1. นายสุรศักด์ิ  ศรีประภา ประธานกรรมการ 2. ศาสตราจารย์ พลตํารวจตรี ดร. พิศาล  มุขแจ้ง รองประธานกรรมการ          
3. รองศาสตราจารย์ พันเอก นพ. เกรียงชัย  ประสงค์สุกาญจน์ กรรมการ 4. นายประสิทธ์ิ  บัวรักษ ์กรรมการ 5. ดร. อเนก  
เพิ่มวงศ์เสนีย์ กรรมการ 6. นายณัฐศิลป์  จงสงวน กรรมการ 7. ดร. พิชัย  สนแจ้ง กรรมการ (หมายเลข 5.-7. คัดเลือกจาก
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บัญชีรายชื่อตามประกาศกระทรวงการคลัง) โดยให้เริ่มวาระการดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่ 13 กันยายน  2554 เป็นต้นไป  
ยกเว้นกรณี     นายประสิทธ์ิ  บัวรักษ์ ให้เริม่วาระการดํารงตําแหน่งต้ังแต่วันที่คณะกรรมการอัยการอนุมัติเป็นต้นไป  
 
  11.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการ
การเมือง ตําแหน่งประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตร ีจํานวน 4 ราย ดังนี้ 1. นางสาวช่อเพชร  พ่ึงพานทอง 2. นายวิสิทธ์ิ  
ใสกระจ่าง 3. นางเรือนแก้ว  ศรีหาคิม 4. นายดวงฤทธิ์  เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง  
 
  12.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)  
   คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ัง นางสาวสุพัตรา  ธนเสนีวัฒน์ รอง
ปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํ้ารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง สํานักงานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2554 เพื่อทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  13.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงสาธารณสขุ)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการการเมือง จํานวน                 
4 ราย ดังนี้  
  1. นายพสิษฐ ์ ศักดาณรงค์ ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
   2. นายปิยะ  อังกินันทน ์ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  3. นายธวัชชัย  สทุธิบงกช ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
  4. นายเกรียงไกร  กิตติธเนศวร ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรว่ีาการกระทรวงสาธารณสุข  
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 13 กันยายน  2554 เป็นต้นไป 
 
  14.  ต่อเวลาการดํารงตาํแหน่งและปฏิบติัหน้าทีใ่นตาํแหน่งของเลขาธิการ กปร.  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ  
  1. การต่อเวลาการดํารงตําแหน่งและการปฏิบัติหน้าที่ของ นายเฉลิมเกยีรติ  แสนวิเศษ เลขาธิการ
คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ซึ่งจะดํารงตําแหน่งติดต่อกันครบ 4 ปี ในวันที่ 30 กันยายน 2554 ออกไปอีก 1 ปีจนถึง
วันที่ 30 กันยายน  2555 ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเสนอ  
   2. การขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2541 จากเดิมที่กําหนดให้สาํนักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรสี่งเรื่องให้ ก.พ. กลั่นกรองใหข้้อมูลและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนนําเสนอ
คณะรัฐมนตรพิีจารณา  เป็นให้สํานักเลขาธกิารคณะรัฐมนตรีตรวจสอบข้อมูลและประวติัการดํารงตําแหน่งร่วมกับสํานักงาน 
ก.พ. ก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ตามมติ ก.พ. ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 6 กันยายน  2554 ตามท่ีสํานักงาน ก.พ. 
เสนอ 
 
  15.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีสํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นายฉัตรพงศ์  ฉัตราคม ที่ปรึกษาด้านการ
ดําเนินงานข่าวกรองในต่างประเทศ (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุม่งานที่ปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง      
รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2554 เพื่อ
ทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  16.  ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรอีนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูงที่
จะว่างลง ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เนื่องจากผู้ครองตําแหน่งเกษียณอายุราชการ เพื่อทดแทนตําแหน่งที่ว่างลง ดังรายนาม
ต่อไปนี้  
   1. นายวรเดช  หาญประเสรฐิ ผู้ตรวจราชการกระทรวง โอนย้ายไปดํารงตําแหน่ง อธิบดี กรมการบินพลเรือน   
   2. นายสมชัย  ศิริวัฒนโชค ผูต้รวจราชการกระทรวง โอนย้ายไปดํารงตําแหน่ง อธิบดี กรมการขนส่งทางบก  
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  3. นายสมชาย  จันทรร์อด อธิบดีกรมการบินพลเรือน โอนย้ายไปดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
   ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
  17.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงคมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง นายมานะ  คงวุฒิปัญญา เป็นข้าราชการการเมือง
ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายกิตติศักด์ิ  หัตถสงเคราะห์) ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 13 กันยายน  2554 
เป็นต้นไป   
 
  18.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ัง นายพิเชษฐ์  หวังเทพ
อนุเคราะห์ เป็นข้าราชการการเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 13 กันยายน  
2554 เป็นต้นไป   
 
  19.  แต่งตั้งกรรมการผูช้่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ังบุคคลเป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
จํานวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายสมเกียรติ  ศรลมัพ์ 2. นายเอนก หุตังคบดี โดยให้มีผลต้ังแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศ
แต่งต้ังและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรปีระจํากระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป  เพื่อให้ผู้ได้รบัแต่งต้ังลาออกจาก
ตําแหน่งอื่น ๆ ที่เป็นลักษณะต้องห้ามได้ดําเนินการให้เรียบร้อย  
 
 

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