
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ขาวท่ี 01/10
                                                          วันท่ี 18  ตุลาคม  2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  หองประชุมทาอากาศยานดอนเมือง ชั้น 4   อาคารผูโดยสารภายในประเทศ            
ทาอากาศยานดอนเมือง   เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เปนประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พรอมดวย นายอนุสรณ เอ่ียมสะอาด                
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน  และนายชลิตรัตน  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ไดแถลง                       
ขาวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
  กฎหมาย  
 1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 3. เรื่อง รางพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ. .... 
 4.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 5. เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง      
                  อัตรากําลังของสวนราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 6. เรื่อง รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเวนอากรศุลกากร 
                       ตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี ..)  

  (การปรับปรุงอัตราอากรสินคาตามกรอบท่ัวไปท่ีมีอัตราสูงกวาอัตราตามกรอบ WTO ใหมี
  อัตราอากรเทากัน) 

 7.      เรื่อง   รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเวนอากรศุลกากรตาม 
   มาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี ..)  

   (การปรับปรุงโครงสรางอัตราอากรขาเขาสินคาในกลุมเครื่องใชไฟฟาแลอิเล็กทรอนิกส) 
 8.     เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณท่ีระลึกครบ 100 ป โรงเรียน 
   เสนาธิการทหารบก พ.ศ. .... 
 9. เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 

  พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในโอกาสท่ีวันประสูติครบ 150 ป พ.ศ. .... 
 10.  เรื่อง  รางพระราชบัญญัติกําหนดภาระในอสังหาริมทรัพยเพ่ือกิจการขนสงมวลชน โครงการ 
   รถไฟฟา มหานครสายเฉลิมรัชมงคล ในทองท่ีเขตหวยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร  
   กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….  
 11.   เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาท่ีของสวนราชการกองบัญชาการ 
   กองทัพไทย  กองทัพไทย   กระทรวงกลาโหม  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 12.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงวาดวยการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาตและการ
   ออกใบแทนใบ อนุญาตสั่งเขามา นําเขามา ผลิต หรือมีซ่ึงยุทธภัณฑ พ.ศ. .... 
 13.  เรื่อง  รางกฎกระทรวงกําหนดยุทธภัณฑของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  (องคการมหาชน)  
   ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 พ.ศ. .... 
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 เศรษฐกิจ 
 14.   เรื่อง   ขออนุมัติกูเงินเพ่ือนําไปชําระหนี้คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาเหมาซอมขององคการ 
    ขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 15.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตอการขยายระยะเวลาโครงการนํารองระบบ 
   รับรองถ่ินกําเนิดสินคาดวยตนเองของอาเซียน 
 16.   เรื่อง   ปฏิญญารวมระหวางอาเซียนและแคนาดาดานการคาและการลงทุน 
 17.  เรื่อง  การจัดทําคําของบประมาณแบบบูรณาการ โครงการตอตานการคามนุษย 
 18.  เรื่อง   โครงการขยายระบบสงไฟฟาหลักเพ่ือรองรับโรงไฟฟาผูผลิตเอกชนรายเล็กระบบ   
   Cogeneration  ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟาป พ.ศ. 2553  
 19.    เรื่อง   โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนคลองตรอน เข่ือนก่ิวคอหมา และทายเข่ือนจุฬาภรณ 
 20.  เรื่อง   รายงานสถานะหนี้สาธารณะตามมาตรา 35 (1) แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ 
   พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  21.  เรื่อง  การหารือระหวางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนรายกระทรวงเก่ียวกับการชวยเหลือดูแล
    ฟนฟูผูประสบอุทกภัย 
  22.  เรื่อง   ขออนุมัติใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันกอนไดรับเงินประจํางวด
    เฉพาะกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองใหการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 2554 
  23.  เรื่อง  การปรับปรุงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  24.   เรื่อง   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการ
    เงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณ
    รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางกอน  
  25.   เรื่อง   ขออนุมัติงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย เพ่ือกรณี
    ฉุกเฉินหรือจําเปน ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจําป 
    งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางกอน เพ่ือเปนงบประมาณสําหรับดําเนินการโครงการพัฒนา
    ศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML)  
 
 สังคม 
 26.  เรื่อง   ขอมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนดอัตราเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ  
 27.  เรื่อง  การฝกซอมการบริหารวิกฤตการณระดับชาติและการมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี 
  28.  เรื่อง  รายงานความกาวหนาโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ีปลูกฝนอยางยั่งยืน
    ประจําป 2554 
 29.  เรื่อง  พระราชดําริในโอกาสท่ีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหคณะบุคคลเขาเฝาฯ 
 
 ตางประเทศ 
 30.     เรื่อง   ขออนุมัติใหประเทศไทยใหสัตยาบันกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวย 
    ความสะดวกในการขนสงขามแดน 
 31.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบภาคผนวกแนบทายความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนใน 
   อนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง   
 32.  เรื่อง   การเสนอความตกลงเพ่ือการสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางรัฐบาลแหง  
   ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหงสหภาพพมาเพ่ือดําเนินการใหมีผลใชบังคับ  
 33.   เรื่อง   การจัดทําพิธีสารฉบับท่ีสองเพ่ือแกไขกรอบความตกลงวาดวยการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย – 
   อินเดีย 
 34.  เรื่อง  ขออนุมัติการจัดทําและลงนามในบันทึกความเขาใจและความตกลงวาดวยเอกสิทธิ์และความ
   คุมกันสําหรับการจัดกิจกรรมการฝก Challenge Inspection Field Exercise 2011 (CI-
   2011) 
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 แตงตั้ง 
 35. เรื่อง   แตงตั้ง 
 1.  แตงตั้งโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม 
 2.  แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                  
  (กระทรวงสาธารณสุข)  
 3.  แตงตั้งผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  (ปคร.)  
 4.  แตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 5.  การโอนขาราชการมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการ 
  ประจํา (นักบริหารระดับสูง) 
 6.  การรับโอนขาราชการมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัด
  ชายแดนภาคใต (ศอ.บต.)   
 7.  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน   
 8.  แตงตั้งขาราชการ  (กระทรวงแรงงาน)  
 9.  แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
 10.  แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย)  
 11.  แตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
 12.  แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
 
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถายทอดสดการแถลงขาวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนตางจังหวัด รับฟงไดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยประจําจังหวัด 
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กฎหมาย 

1. เรื่อง รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงการคลังเสนอและใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงาน           
สภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรตอไป 
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดใหยกเลิกความในมาตรา 63 แหงประมวลรัษฎากร (รางมาตรา 3) 
  2. แกไขมาตรา 122 แหงประมวลรัษฎากร โดยกําหนดใหยื่นคํารองขอคืนคาอากรไดภายใน 3 ป                 
(รางมาตรา 4 ) 
 
2. เรื่อง รางพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติศุลกากร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ
และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา 
กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ 
  กําหนดใหบุคคลใดรองขออนุญาตตอพนักงานศุลกากร เพ่ือกระทํากิจการเพียงอยางใดอยางหนึ่ง หรือกิจการ
ท้ังหลายท้ังปวงแทนบุคคลอ่ืน จะตองแสดงใบมอบอํานาจเปนลายลักษณอักษรจากบุคคลซ่ึงตนรองขอจะกระทําแทนนั้น ถาไมมี
ใบมอบอํานาจมาแสดงพนักงานศุลกากรอาจจะไมยอมรับรองหรือกระทํากิจการกับผูนั้นได 
  พนักงานศุลกากรอาจยอมกระทํากิจการท่ีรองขอกับผูนั้น แตใหวางประกันโดยทําทัณฑบนหรือประการอ่ืนไว
ตามท่ีเห็นสมควรแกกรณีก็ได 
 
3. เรื่อง รางพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติควบคุมการขายทอดตลาดและคาของเกา พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอและใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภา
ผูแทนราษฎรพิจารณา กอนนําเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดบทนิยามเพ่ือใหเกิดความชัดเจนและสะดวกตอการทําความเขาใจอันจะทําใหการบังคับใชกฎหมาย
เกิดประสิทธิภาพ (รางมาตรา 4) 
  2. กําหนดใหบุคคลใดท่ีจะประกอบอาชีพขายทอดตลาดหรือคาของเกานอกจากการคาของเกาบางประเภท
หรือบางชนิดท่ีรัฐมนตรีประกาศยกเวนในราชกิจจานุเบกษาตองขอใบอนุญาตจากเจาพนักงานผูออกใบอนุญาต ถาฝาฝนมี
ความผิดทางอาญามีโทษถึงจําคุก (รางมาตรา 6 – รางมาตรา 8 และรางมาตรา 31 – รางมาตรา 32) 
  3. กําหนดใหผูท่ีไดรับใบอนุญาตหากประสงคจะประกอบอาชีพตอไปใหยื่นขอตออายุใบอนุญาตกอนวันท่ี
ใบอนุญาตจะหมดอายุ ถาไมปฏิบัติตามจะมีความผิดทางอาญามีโทษปรับและอาจถูกดําเนินคดีในขอหาประกอบอาชีพโดยไมมี
ใบอนุญาตอีกดวย (รางมาตรา 11 และรางมาตรา 33 – รางมาตรา 34) 
  4. กําหนดใหผูคาของเกานอกสถานท่ี เม่ือไดรับใบอนุญาตแลวสามารถนําของเกาหรือของโบราณออกขายนอก
สถานท่ีได (รางมาตรา 13) 
  5. กําหนดใหนายตรวจมีอํานาจหนาท่ีจับกุมผูกระทําความผิดซ่ึงหนาได (รางมาตรา 22) 
  6. กําหนดอัตราคาธรรมเนียมทายพระราชบัญญัติ 
 
4. เรื่อง รางพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชบัญญัติจดแจงการพิมพ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวง
วัฒนธรรมเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการประสานงานสภา
ผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป 
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  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ 
  1. กําหนดใหสิ่งพิมพท่ีเปนหนังสือท่ีไมใชหนังสือพิมพและพิมพในราชอาณาจักร ตองแสดงขอความประเภท
ของสิ่งพิมพ โดยหลักเกณฑและเง่ือนไขการกําหนดประเภทสิ่งพิมพใหเปนไปตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา 4 แกไข
เพ่ิมเติมมาตรา 8)  
  2. กําหนดใหผูบัญชาการตํารวจแหงชาติมีอํานาจออกคําสั่งหามพิมพ เผยแพร สั่งเขาหรือนําเขาเพ่ือเผยแพรใน
ราชอาณาจักรซ่ึงสิ่งพิมพหรือหนังสือพิมพท่ีกระทบตอสถาบันพระมหากษัตริย ความม่ันคงแหงราชอาณาจักร หรือความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (รางมาตรา 5 แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 10 และรางมาตรา 12 เพ่ิมมาตรา 18/1) 
  3. กําหนดใหผูยื่นจดแจงการพิมพหนังสือพิมพตองดําเนินการออกหนังสือพิมพภายในหกสิบวันเม่ือไดรับ
หนังสือสําคัญแสดงการจดแจงการพิมพแลว และกําหนดอายุของหนังสือสําคัญแสดงการจดแจงการพิมพหนังสือพิมพ (ราง
มาตรา 6 เพ่ิมมาตรา 11/1 และเพ่ิมมาตรา 11/2) 
  4. กําหนดใหหนังสือพิมพตองแสดงขอความประเภทของหนังสือพิมพและเลขมาตรฐานสากลประจําวารสารท่ี
หอสมุดแหงชาติออกใหและกําหนดใหผูพิมพตองสงหนังสือพิมพจํานวนสองฉบับใหหอสมุดแหงชาติ (รางมาตรา 8 แกไขเพ่ิมเติม
มาตรา 12 และรางมาตรา 9 เพ่ิมมาตรา 12/1) 
  5. กําหนดลักษณะของชื่อหนังสือพิมพจะตองไมซํ้ากับชื่อของหนวยงานของรัฐ หรือเปนตัวยอ รวมท้ังตองไม
ซํ้ากับชื่อหนังสือพิมพท่ีไดรับจดแจงไวแลวหรือชื่อหนังสือพิมพท่ีจัดพิมพในตางประเทศ (รางมาตรา 10 – รางมาตรา 11 แกไข
เพ่ิมเติมมาตรา 13)  
  6. กําหนดโทษทางปกครองแกผูพิมพท่ีไมสงหนังสือพิมพใหหอสมุดแหงชาติภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด (รางมาตรา 13 แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 19) 
  7. กําหนดโทษทางอาญาแกผูฝาฝนคําสั่งของผูบัญชาการตํารวจแหงชาติท่ีสั่งหามพิมพ เผยแพร สั่งเขาหรือ
นําเขาเพ่ือเผยแพรในราชอาณาจักรซ่ึงสิ่งพิมพหรือหนังสือพิมพท่ีกระทบตอสถาบันพระมหากษัตริย ความม่ันคงแหง
ราชอาณาจักร หรือความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (รางมาตรา 14 แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 27) 
 
5.  เรื่อง  รางพระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของสวนราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
  รางพระราชกฤษฎีกาเงินชวยเหลือผูซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1. เพ่ิมหลักการใหมีผลใชบังคับกับขาราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา  
ผูซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการสังกัดรัฐสภา (รางมาตรา 3) 
 2. กําหนดใหขาราชการซ่ึงจะเขารวมโครงการใหเงินชวยเหลือผูซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของสวนราชการตองมีเวลาราชการเหลือไมนอยกวาสองปนับแตวันท่ีไดรับอนุญาตใหลาออกจากราชการ                     
(รางมาตรา 4) 
 3. กําหนดใหผูซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการและผูซ่ึงออกจากราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการสังกัดรัฐสภาหามบรรจุกลับเปนขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของ
สวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือกํากับของฝายบริหารหรือฝายรัฐสภาอีก (รางมาตรา 5) 
 
6. เรื่อง รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แหงพระราช
กําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี ..) (การปรับปรุงอัตราอากรสินคาตามกรอบท่ัวไปท่ีมีอัตราสูงกวาอัตราตาม
กรอบ WTO ใหมีอัตราอากรเทากัน) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเวนอากร
ศุลกากรตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี ..) (การปรับปรุงอัตราอากรสินคาตามกรอบ
ท่ัวไปท่ีมีอัตราสูงกวาอัตราตามกรอบ WTO ใหมีอัตราอากรเทากัน) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอและใหสงคณะกรรมการ
ตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 
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  ขอเท็จจริง 
  กระทรวงการคลัง เสนอวา ปญหาอุปสรรคสวนหนึ่งท่ีอาจทําใหขีดความสามารถในการแขงขันของ
ผูประกอบการลดลง เนื่องจากมีสินคาท่ีอัตราอากรตามกรอบท่ัวไปสูงกวาอัตราอากรตามกรอบ WTO ซ่ึงบางครั้งทําใหเกิดความ
สับสนในการใชสิทธิลดอัตราอากร เนื่องจากปจจุบันประเทศตาง ๆ เปนสมาชิก WTO เกือบหมดแลว ผูประกอบการสามารถใช
สิทธิชําระอากรตามกรอบใดก็ไดท่ีมีอัตราอากรต่ํากวา บางครั้งในการนําเขาผูประกอบการไดใชสิทธิตามกรอบท่ัวไปชําระอากร
ในอัตราสูงไปแลว ตอมาพบวาอัตราอากรตามกรอบ WTO มีอัตราต่ํากวาก็จะมาขอคืนคาอากรภายหลัง ทําใหเกิดปญหาขอ
โตแยงทางกฎหมายอยูเสมอ เพ่ือลดปญหาอุปสรรคดังกลาว กระทรวงการคลัง ไดดําเนินการปรับปรุงโครงสรางอัตราอากร
ศุลกากรท้ังระบบ เพ่ือเสริมสภาพคลองใหแกผูประกอบการ เพ่ือใหสามารถแขงขันไดท้ังในตลาดภายในประเทศ และ
ตางประเทศ ซ่ึงจะนําไปสูการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และเตรียมความพรอมใหผูประกอบการเพ่ือรองรับนโยบาย
เปดการคาเสรี 
  สาระสําคัญของรางประกาศเปนการปรับปรงุอัตราสินคาตามกรอบท่ัวไปท่ีมีอัตราสูงกวาอัตราตามกรอบ 
WTO ใหมีอัตราเทากัน ซ่ึงมีสินคาจํานวน 354 ประเภทยอย 
 
7.  เรื่อง  รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แหงพระราช
กําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี ..) (การปรับปรุงโครงสรางอัตราอากรขาเขาสินคาในกลุมเครื่องใชไฟฟา
และอิเล็กทรอนิกส) 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงโครงสรางอัตราอากรขาเขาสินคาในกลุมเครื่องใช ไฟฟาและ
อิเล็กทรอนิกส และใหสงรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แหง
พระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับท่ี ..) ใหคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอ
คณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ 
 สาระสําคัญของรางประกาศ 
 1. ยกเวนอากรขาเขาวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง สวนประกอบและอุปกรณประกอบท่ีนําเขามาเพ่ือใชผลิต
ผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสในประเทศเพ่ิมเติม จํานวน 48 รายการ ซ่ึงจะครอบคลุมพิกัดอัตราศุลกากรท่ี
เก่ียวของในระดับ 8 หลัก จํานวนท้ังสิ้น 185 ประเภทยอย 
 2. ปรับปรุงการกําหนดขนาดและอัตราอากรขาเขาหมอแปลงไฟฟาตามประเภทยอย 8504.23.29 เนื่องจาก
ปจจุบันผูผลิตหมอแปลงไฟฟาสําเร็จรูปในประเทศมีการพัฒนาและมีความสามารถผลิตหมอแปลงไฟฟาในขนาดท่ีสูงข้ึนถึง 
300,000 เควีเอ และโดยท่ีหมอแปลงไฟฟาสําเร็จรูปขนาดกําลังจายเกิน 300,000 เควีเอ ปจจุบันยังไมสามารถผลิตไดใน
ประเทศ จึงเห็นควรยกเวนอากรขาเขาใหกับหมอแปลงไฟฟาสําเร็จรูปท่ีมีขนาดกําลังจายเกิน 300,000 เควีเอข้ึนไป และกําหนด
อัตราอากรขาเขาเทากับรอยละ 10 สําหรับหมอแปลงไฟฟาสําเร็จรูปตามประเภทยอยดังกลาวท่ีมีขนาดกําลังจายต่ํากวา 
300,000 เควีเอ 
 3. ยกเวนอากรขาเขาปจจัยการผลิตท่ีใชในการผลิตหมอไฟฟาซ่ึงปจจุบันยังไมมีการผลิตไดในประเทศ ดังนี้ 
  3.1 กระดาษคราฟตท่ีเปนฉนวนชนิดท่ีใชในทางไฟฟาจํานวน 3 ประเภทยอย ไดแก ประเภทยอย 
4804.31.10 ประเภทยอย 4804.41.10 และประเภทยอย 4804.51.10 ตามบัญชีทายประกาศกระทรวง การคลัง เรื่อง การลด
อัตราอากรและยกเวนศุลกากรตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนดอัตราพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันท่ี 31 ธันวาคม 
2549 จากอัตราอากรขาเขาปจจุบันเทากับรอยละ 5 
  3.2 น้ํามันสําหรับหมอแปลงไฟฟาหรือน้ํามันสําหรับเครื่องตัดวงจรตามประเภทยอย 2710.19.60 ตาม
บัญชีทายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 จากอัตราปจจุบันเทากับรอยละ 10 
 4. ยกเวนอากรขาเขากลองถายบันทึกภาพดิจิทัลและกลองถายบันทึกวิดีโอตามประเภทยอย 8525.80.20 ตาม
บัญชีทายประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเวนอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แหงพระราชกําหนดพิกัด
อัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 จากอัตราปจจุบันเทากับรอยละ 3 เพ่ือใหเทากับอัตราท่ีผูกพันไวกับ WTO  
 5. ยกเวนอากรขาเขาแคโทดและสวนของแคโทดตามประเภทยอย 7403.11.00 เปนการชั่วคราวเปน
ระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันท่ีกฎหมายมีผลบังคับใช 
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8.  เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณท่ีระลึกครบ 100 ป โรงเรียนเสนาธิการทหารบก พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณท่ีระลึกครบ 100 ป โรงเรียน
เสนาธิการทหารบก พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอและใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับ
ขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย แลวดําเนินการตอไปได 
  ขอเท็จจริง 
  กระทรวงการคลัง เสนอวา ดวยโรงเรียนเสนาธิการทหารบกไดขอความรวมมือกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง
จัดทําเหรียญกษาปณท่ีระลึกครบ 100 ป โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ในวันท่ี 3 เมษายน 2552 เพ่ือเปนท่ีระลึกและนอมรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคุณของจอมพลสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟาจักรพงษภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ ผูทรง
วางรากฐานการศึกษาโรงเรียนเสนาธิการทหารบก 
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง 
  กําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณท่ีระลึกครบ 100 ป โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อ
โลหะ น้ําหนัก ขนาดอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลายและลักษณะอ่ืน ๆ ของเหรียญกษาปณโลหะสองสี (สีขาวและสีทอง) ราคา    
สิบบาท ประเภทธรรมดา (จํานวนผลิตไมเกิน 3,000,000 เหรียญ) 
 
9. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยา
ดํารงราชานุภาพ ในโอกาสท่ีวันประสูติครบ 150 ป พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในโอกาสท่ีวันประสูติครบ 150 ป พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสง
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยใหรับขอสังเกตของสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปประกอบการพิจารณาดวย 
แลวดําเนินการตอไปได 
  ขอเท็จจริง 
  กระทรวงการคลัง เสนอวา ดวยมูลนิธิสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในพระราชูปถัมภ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดขอความรวมมือกรมธนารักษ กระทรวงการคลัง จัดทําเหรียญกษาปณท่ีระลึก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ในโอกาสท่ีวันประสูติครบ 150 ป เพ่ือเปนท่ีระลึกและเผย
แผพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ท่ีทรงเปนองคปฐมเสนาบดี กระทรวงมหาดไทย ทรง
วางรากฐานจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ ทําใหประเทศไทยทันสมัยเจริญกาวหนา ทรงเปนนักการทหาร นักรัฐศาสตร                
นักรัฐประศาสนศาสตร นักการศึกษาและวรรณกรรม นักประวัติศาสตร และนักโบราณคดี ซ่ึงเปนท่ียอมรับท้ังในประเทศและ
ตางประเทศวาเปนบุคคลสําคัญยิ่งองคหนึ่งจนองคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมสหประชาชาติ (UNESCO) ยกยองพระองค
ใหเปนบุคคลสําคัญของโลกคนแรกของประเทศไทย 
  สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง 
  กําหนดลักษณะของเหรียญกษาปณท่ีระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาบรมวงศเธอกรมพระยาดํารงราชา              
นุภาพ ในโอกาสท่ีวันประสูติครบ 150 ป ชนิด ราคา โลหะ อัตราเนื้อโลหะน้ําหนัก ขนาด อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด ลวดลาย และ
ลักษณะอ่ืน ๆ ของเหรียญกษาปณโลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ราคายี่สิบบาท ประเภทธรรมดา (จํานวนผลิตไมเกิน 
1,000,000 เหรียญ) 
 
10. เรื่อง รางพระราชบัญญัติกําหนดภาระในอสังหาริมทรัพยเพ่ือกิจการขนสงมวลชน โครงการรถไฟฟามหานคร              
สายเฉลิมรัชมงคล ในทองท่ีเขตหวยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ….  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติกําหนดภาระในอสังหาริมทรัพยเพ่ือกิจการขนสงมวลชน โครงการ
รถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ในทองท่ีเขตหวยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ. …. ท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภา
ผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  
  สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติฯ  
  กําหนดใหท่ีดินในทองท่ีเขตหวยขวาง เขตวัฒนา และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร ภายในแนวเขตตามแผนท่ี
ทายพระราชบัญญัตินี้ ซ่ึงปรากฏท่ีดิน รายชื่อเจาของหรือผูครอบครองโดยชอบดวยกฎหมาย และลักษณะของภาระใน
อสังหาริมทรัพย ตามบัญชีทายพระราชบัญญัตินี้ตกอยูภายใตภาระในอสังหาริมทรัพยเพ่ือกิจการขนสงมวลชนในการดําเนิน
กิจการรถไฟฟา โครงการรถไฟฟามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (รางมาตรา 4) 
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11.  เรื่อง รางพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาท่ีของสวนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย                  
กองทัพไทย   กระทรวงกลาโหม  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการและกําหนดหนาท่ีของสวนราชการ
กองบัญชาการกองทัพไทย  กองทัพไทย   กระทรวงกลาโหม  (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ   
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกาเปนการแกไขเพ่ิมเติมหนาท่ีของสํานักผูบัญชาการทหารสูงสุด และ          
กรมยุทธบริการทหาร เพ่ือใหสอดคลองกับภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบ (รางมาตรา 3 และรางมาตรา 4)   
 
12.  เรื่อง รางกฎกระทรวงวาดวยการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุใบอนุญาตและการออกใบแทนใบ 
อนุญาตส่ังเขามา นําเขามา ผลิต หรือมีซ่ึงยุทธภัณฑ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงวาดวยการขอใบอนุญาต การออกใบอนุญาต การตออายุ
ใบอนุญาตและการออกใบแทนใบอนุญาตสั่งเขามา นําเขามา ผลิต หรือมีซ่ึงยุทธภัณฑ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ  
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกาเปนการแกไขปรับปรุงแบบคําขอและแบบใบอนุญาต  สั่งเขามา  นําเขา
มา ผลิตหรือมีซ่ึงยุทธภัณฑ โดยยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ 
พ.ศ. 2530 และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530  
 
13. เรื่อง รางกฎกระทรวงกําหนดยุทธภัณฑของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  (องคการมหาชน)  ไมอยูภายใตบังคับ
แหงพระราชบัญญัตคิวบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดยุทธภัณฑของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  
(องคการมหาชน)  ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530 พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอ   
  สาระสําคัญของรางพระราชกฤษฎีกาเปนการกําหนดใหยุทธภัณฑของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ 
(องคการมหาชน) ไมอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530  
 

เศรษฐกิจ 
14.  เรื่อง  ขออนุมัติกูเงินเพ่ือนําไปชําระหนี้คาน้ํามันเช้ือเพลิงและคาเหมาซอมขององคการขนสงมวลชนกรุงเทพ 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กูเงิน วงเงิน 5,402.808 ลานบาท เพ่ือนําไป
ชําระหนี้คาน้ํามันเชื้อเพลิงและคาเหมาซอมตามท่ีกระทรวงคมนาคม เสนอ ท้ังนี้ การกูเงินวงเงินดังกลาวใหกระทรวงการคลัง 
คํ้าประกันเงินกู และปรับเงินกูตามยอดหนี้ท่ี ขสมก. ตองชําระจริง   ท้ังนี้ ใหกระทรวงคมนาคมรับความเห็นของสํานัก
งบประมาณไปดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 
15.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีตอการขยายระยะเวลาโครงการนํารองระบบรับรองถิ่นกําเนิดสินคาดวย
ตนเองของอาเซียน 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบมติท่ีประชุมคณะมนตรีเขตการคาเสรีอาเซียน (AFTA Council) และเห็นชอบการขยาย
ระยะเวลาโครงการนํารองระบบรับรองถ่ินกําเนิดสินคาดวยตนเองของอาเซียนออกไปอีก 1 ป ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ 
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 กระทรวงพาณิชย (พณ.) รายงานวา ท่ีประชุมคณะมนตรีเขตการคาเสรีอาเซียน ครั้งท่ี 25 เม่ือวันท่ี 10 
สิงหาคม 2554 ไดมีมติรวมกันใหขยายระยะเวลาการดําเนินโครงการนํารองฯ เพ่ิมอีก 1 ป (1 พฤศจิกายน 2554 – 31 ตุลาคม 
2555) เพ่ือเปดโอกาสใหประเทศสมาชิกทุกประเทศไดมีโอกาสเขารวมในโครงการนํารองฯ และทดลองการใชระบบการรับรอง
ถ่ินกําเนิดสินคาดวยตนเองกอนท่ีจะนําระบบนี้มาใชจริงตอไป 
 บันทึกความเขาใจฯ มีบทบัญญัติเก่ียวกับการขยายระยะเวลาโครงการฯ ตามขอ 8 วรรคหา วา โครงการนํา
รองฯ อาจขยายเกินกวาระยะเวลา 1 ป โดยการตกลงกันของประเทศภาคีท้ังหมด ท้ังนี้ พณ. ไดจัดการประชุมรับฟงความ
คิดเห็นสาธารณะในเรื่องการขยายระยะเวลาโครงการนํารองฯ เม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2554 ตามมาตรา 190 วรรคสาม ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยแลว 
 การขยายระยะเวลาโครงการนํารองฯ ออกไปอีก 1 ป คาดวาจะชวยใหประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีเขารวม
โครงการนํารองฯ แลว มีระยะเวลาเพ่ิมข้ึนในการทดลองระบบการรับรองถ่ินกําเนิดสินคาดวยตนเอง และเตรียมความพรอม
ใหกับหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชนของไทยในการใชระบบการรับรองถ่ินกําเนิดสินคาดวยตนเองของอาเซียนกอนการปฏิบัติ
จริงในป 2555 
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16.  เรื่อง  ปฏิญญารวมระหวางอาเซียนและแคนาดาดานการคาและการลงทุน 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบสาระสําคัญของรางปฏิญญารวมระหวางอาเซียนและแคนาดาดานการคาและการลงทุน 
ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ โดยใหประธานรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามในปฏิญญารวมฯ ในนามของประเทศไทย และให
กระทรวงการตางประเทศ ผานทางคณะผูแทนถาวรไทยประจําอาเซียนแจงสํานักเลขาธิการอาเซียนวารัฐบาลไทยเห็นชอบให
จัดทํารางปฏิญญารวมฯ และใหประธานรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามในปฏิญญารวมฯ ดังกลาว 
 ปฏิญญารวมระหวางอาเซียนและแคนาดาดานการคาและการลงทุน มีสาระสําคัญคือ เปนการประกาศ
เจตนารมณรวมกันระหวางอาเซียนกับแคนาดาท่ีจะมีความรวมมือเพ่ือเพ่ิมพูนความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางกันในดาน
การคาสินคาและบริการ ความรวมมือดานอุตสาหกรรมและการลงทุน และเพ่ือสงเสริมและอํานวยความสะดวกใหภาคธุรกิจเขา
มามีสวนรวมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหวางอาเซียนกับแคนาดา ตลอดจนเพ่ือพัฒนากลไกแลกเปลี่ยนขอสนเทศการคา การ
ลงทุนและกิจกรรมอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงใหมีการจัดประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสดานเศรษฐกิจระหวางกันเปนครั้ง
คราวและอาจจะตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจเพ่ืออํานวยความสะดวกในการทํางานของท่ีประชุมเจาหนาท่ีอาวุโสดานเศรษฐกิจ โดย 
ไมไดใชถอยคําท่ีแสดงนัยวาคูกรณีมีเจตนาท่ีจะใหปฏิญญารวมฯ เปนพันธกรณีท่ีเกิดผลผูกพันตามกฎหมายระหวางประเทศ 
 
17. เรื่อง การจัดทําคําของบประมาณแบบบูรณาการ โครงการตอตานการคามนุษย 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการ แผนงานบูรณาการงบประมาณ โครงการตอตานการคามนุษย ตามท่ี
กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยเสนอ    โดยในระยะเริ่มตนของโครงการใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
ม่ันคงของมนุษยประสานหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําแผนการปฎิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณ โดยใชจายจาก
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหสอดคลองกับภารกิจของแตละหนวยงานตามความจําเปนและเหมาะสม 
เม่ือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใชบังคับแลว  ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ 
 
18.  เรื่อง  โครงการขยายระบบสงไฟฟาหลักเพ่ือรองรับโรงไฟฟาผูผลิตเอกชนรายเล็กระบบ  Cogeneration                 
ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟาป พ.ศ. 2553  

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการขยายระบบสงไฟฟาหลักเพ่ือรองรับโรงไฟฟาผูผลิตเอกชนรายเล็กระบบผลิต 
ไฟฟาและความรอนรวม (Cogeneration)  ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟาป พ.ศ. 2553 ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ   
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงพลังงาน (พน.) รายงานวา  โครงการขยายระบบสงไฟฟาหลักเพ่ือรองรับไฟฟาผูผลิตเอกชนรายเล็ก
ระบบ  Cogeneration` ตามระเบียบการรับซ้ือไฟฟาป พ.ศ.  2553 มีกําหนดเริ่มดําเนินโครงการในป 2554 และมีกําหนดแลว
เสร็จท้ังโครงการฯ ในเดือนกันยายน  2558  เพ่ือใหทันรองรับการเขาระบบของโรงไฟฟา  SPP  ระบบ  Cogeneration 
ปริมาณ 2,000 เมกะวัตต ในระหวางป 2558-2564 รวมท้ังสามารถรองรับการขยายการรับซ้ือเพ่ิมเติมอีกประมาณ 1,500             
เมกะวัตต ตามมติคณะรัฐมนตรี (30 พ.ย.53)   
 
19.   เรื่อง  โครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนคลองตรอน เข่ือนกิ่วคอหมา และทายเข่ือนจุฬาภรณ 

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการโรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนคลองตรอน เข่ือนก่ิวคอหมา และทายเข่ือนจุฬาภรณ ตามท่ี 
กระทรวงพลังงานเสนอ  

 สาระสําคัญของเรื่อง  
 กระทรวงพลังงาน (พน.) รายงานวา สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี (23 มีนาคม 53) แผนพัฒนากําลังผลิต

ไฟฟาของประเทศไทย พ.ศ. 2553-2573 (PDP 2010) ซ่ึงกําหนดใหมีโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนตั้งแตป พ.ศ. 2553-2564 ซ่ึง
สวนหนึ่งพัฒนามาจากโรงไฟฟาพลังน้ําขนาดเล็กทายเข่ือน รวม 3 แหง คือ โครงการโรงไฟฟาหลังน้ําเข่ือนคลองตรอน กับเข่ือน
ก่ิวคอหมา ซ่ึงเปนโรงไฟฟาพลังน้ําท่ีติดตั้งทายเข่ือนของกรมชลประทาน และโรงไฟฟาพลังน้ําเข่ือนจุฬาภรณ  ซ่ึงเปนโรงไฟฟา
ทายเข่ือนของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) มีกําหนดเริ่มดําเนินโครงการในป 2554 และมีกําหนดจายไฟฟาเขา
ระบบภายในป 2556 เพ่ือใหเปนไปตามแผน PDP 2010 ซ่ึงโครงการพัฒนาโรงไฟฟาพลังงานน้ําทายเข่ือนท้ัง 3 โครงการ มี
ความเหมาะสมในการพัฒนาใหเปนพลังงานหมุนเวียนตามนโยบายของรัฐบาล และเปนการใชประโยชนจากแหลงน้ําท่ีมีอยูให
เต็มศักยภาพ และเพ่ิมคุณคาแหลงน้ํา โดยไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึนจากเดิม 
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20. เรื่อง  รายงานสถานะหนี้สาธารณะตามมาตรา 35 (1) แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และ 
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานสถานะหนี้สาธารณะตามมาตรา 35 (1) แหงพระราชบัญญัติการบริหารหนี้
สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมตามขอเสนอของคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ ตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง  ประธานกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ ดังนี้   
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะแจงตาม
รายงานของคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะวา ตามนัยกฎหมาย มียอดหนี้สาธารณะ ดังนี้  
  ยอดหนี้สาธารณะคงคาง ณ วันท่ี 31 กรกฎาคม 2554 มีจํานวน 4,280,053.36 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
40.57 ของ GDP ไดแก  หนี้ท่ีรัฐบาลกูโดยตรง 3,016,485.07 ลานบาท  หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีไมเปนสถาบันการเงิน 1,074,908.67 
ลานบาท  หนี้รัฐวิสาหกิจท่ีเปนสถาบันการเงิน (รัฐบาลคํ้าประกัน) 158,106.57 ลานบาท   หนี้กองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน 30,553.05 ลานบาท  
  ท้ังนี้ หนี้สาธารณะจํานวนดังกลาว แบงออกเปนหนี้ตางประเทศ  338,621.79 ลานบาท  และหนี้ในประเทศ 
3,941,431.57 ลานบาท  หรือคิดเปนรอยละ 7.91 และรอยละ 92.09 ของยอดหนี้สาธารณะคงคาง ตามลําดับ  และเปนหนี้
ระยะยาว 4,216,932.38 ลานบาท  และหนี้ระยะสั้น 63,120.98 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 98.53 และรอยละ 1.47 ของ
ยอดหนี้สาธารณะคงคาง  
 
21. เรื่อง การหารือระหวางนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเปนรายกระทรวงเกี่ยวกับการชวยเหลือดูแลฟนฟูผูประสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการใหความชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากอุทกภัย และมอบหมาย
หนวยงานและผูท่ีเก่ียวของรับไปพิจารณาดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของตอไป ตามผลการหารือของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวของเม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2554 ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยในสวนของการดําเนินการในระยะของการ
ชวยเหลือระหวางท่ีระดับน้ําในพ้ืนท่ียังทวมสูง (ระยะเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห) ใหทุกกระทรวงเรงจัดทําแผนการดําเนินการ 
ในรายละเอียด แลวสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ภายในวันศุกรท่ี 21 ตุลาคม 2554 
เพ่ือใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวบรวม วิเคราะห จัดกลุม และลําดับข้ันตอนการ
ดําเนินการในภาพรวมใหเปนระบบและไมเกิดความซํ้าซอนกอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาหตอไป ท้ังนี้  มอบหมาย
หนวยงาน/ผูท่ีเก่ียวของรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปดําเนินการเพ่ิมเติมดวย ดังนี้ 
  1. ใหกระทรวงมหาดไทยเรงรัดตรวจสอบและปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนราษฎรใหถูกตอง ครบถวน เพ่ีอให
หนวยงานท่ีเก่ียวของ เชน กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถประสานงานใชเปนขอมูลประกอบการ
ตรวจสอบและดําเนินการใหความชวยเหลือแกผูประกอบการ ผูใชแรงงาน และผูท่ีเก่ียวของไดอยางถูกตอง เหมาะสม และ             
ไมเกิดปญหาความซํ้าซอน ท้ังนี้ ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีวาการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารท่ีเสนอเพ่ิมเติมไปพิจารณาดําเนินการดวย 
  2. ใหกระทรวงพาณิชยรับไปประสานงานและเรงรัดบริษัทประกันภัย เพ่ือใหผูประกอบการท่ีประสบอุทกภัย
และทําประกันภัยไว ไดรับความชวยเหลือชดเชยจากบริษัทประกันภัยอยางรวดเร็ว 
 
22. เรื่อง  ขออนุมัติใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันกอนไดรับเงินประจํางวดเฉพาะกรณีท่ีมีความ
จําเปนเรงดวนท่ีจะตองใหการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 2554 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีหนาท่ีเก่ียวของในการปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบ  
อุทกภัยจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันกอนไดรับเงินประจํางวดเฉพาะกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนท่ีจะตองใหการชวยเหลือผูประสบ
อุทกภัย 2554 โดยใหมีผลยอนหลังในกรณีท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไดดําเนินการไปกอนท่ีคณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติดวย  
ท้ังนี้ จนกวาอุทกภัยจะสิ้นสุด  และอนุมัติยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ         
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549 เปนกรณีพิเศษ 
สําหรับหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย ไปยังคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) โดยใหมีผลยอนหลังตั้งแตวันท่ี ศปภ. เริ่ม
ปฏิบัติการ ตั้งแตวันท่ี 8 ตุลาคม 2554  ตามท่ีผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยเสนอ  
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23. เรื่อง การปรับปรุงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณ ดังนี้ 

  1.  การจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในวงเงิน 2,380,000 ลานบาท  
โดยมีนโยบายขาดดุลงบประมาณ จํานวน 400,000 ลานบาท และการปรับปรุงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ   พ.ศ. 2555 และ
รายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2555 ของกระทรวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน 
  2.  ใหสํานักงบประมาณนําขอเสนอตามขอ 1 ท่ีไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปจัดทําเปนราง 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเอกสารประกอบงบประมาณ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ใหความเห็นชอบในวันอังคารท่ี 25 ตุลาคม 2554 และนําเสนอตอสภาผูแทนราษฎรตอไป ท้ังนี้ สํานักงบประมาณไดประสานสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาใหตรวจพิจารณารางพ.ร.บ.งบประมาณ ป 2555 เปนเรื่องดวนดวยแลว 

 สาระสําคัญ 
  1.  กระทรวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน ไดแจงผลการพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมท้ังสิ้น 49,347.5 ลานบาทา ซ่ึงสํานักงบประมาณไดพิจารณาตามแนวทางการปรับลด
งบประมาณแลว เห็นสมควรใหมีการปรับลดงบประมาณตามขอเสนอของกระทรวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอ่ืน 
ในวงเงิน 48,859.8 ลานบาท และเห็นสมควรปรับลดงบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน 21,140.2 ลานบาท รวมเปนการปรับลด
ท้ังสิ้น 70,000 ลานบาท  

 2.  งบประมาณท่ีปรับลดดังกลาว จํานวน 70,000 ลานบาท ไดนําไปจัดสรรเพ่ิมในยุทธศาสตร 
การสรางรากฐานการพัฒนาท่ีสมดุลสูสังคม แผนงานเยียวยา ฟนฟู และปองกันความเสียหายจากอุทกภัยอยางบูรณาการ งบ
กลาง รายการคาใชจายในการเยียวยา ฟนฟู และปองกันความเสียหายจากอุทกภัยอยางบูรณาการ เม่ือรวมกับการจัดสรร
งบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามโครงการฟนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยและสาธารณภัย จํานวน 10,000 ลานบาท จะทํา
ใหมีงบประมาณสําหรับเปนคาใชจายในการเยียวยา ฟนฟู และปองกันความเสียหายจากอุทกภัยอยางบูรณาการ จํานวนท้ังสิ้น 
80,000 ลานบาท  
  3.  งบประมาณรายจาย จํานวน 2,380,000 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท่ีกําหนดไว 
2,169,967.5 ลานบาท จํานวน 210,032.5 ลานบาท หรือเพ่ิมข้ึนรอยละ 9.7 รายไดสุทธิ จํานวน 1,980,000 ลานบาท  
งบประมาณขาดดุล จํานวน 400,000 ลานบาท เทากับในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และคิดเปนสัดสวนรอยละ 3.4 ของ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ เทียบกับสัดสวนรอยละ 3.7 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 
24.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลาง
กอน  

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการโดยใชจายจาก 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท่ีไดรับอนุมัติใหกันไวเบิกเหลื่อมปของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจเปน
ลําดับแรก หากไมเพียงพอก็ใหขอรับการจัดสรรจากงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางกอน เพ่ิมเติมภายในกรอบวงเงิน 
1,500,000,000 บาท  เพ่ือเปนคาใชจายในการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

 สาระสําคัญ 
   คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2554  อนุมัติหลักการวงเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน จํานวน 2,000 ลานบาท เพ่ือใชในการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 

 ศูนยปฏิบัติการชวยเหลือผูประสบอุทกภัย (ศปภ.)  รายงานวา ณ วันท่ี 17 ตุลาคม 2554 ไดรับรายงานสถานะ
ของคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยจากหนวยงานตาง ๆ รวมเปนเงินประมาณ 1,700 ลาน
บาท  ดังนั้น เพ่ือใหการปฏิบัติงานของศูนยในการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยสามารถปฏิบัติภารกิจอยางตอเนื่องตามกรอบ
ภารกิจหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ ป 54 งบกลางฯ เพ่ิมเติม จํานวน 1,500 ลานบาท 
 
25.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน 
ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางกอน เพ่ือเปนงบประมาณ
สําหรับดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML)  
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 คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจาย เพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเปน ตามหลักเกณฑและเง่ือนไขการใชงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางกอน เพ่ือเปน
งบประมาณสําหรับดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) จํานวน 6,000 ลานบาทตามท่ีสํานักงาน
กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติเสนอ โดยมีประมาณการคาใชจาย  ดังนี้    

 1. งบดําเนินการ  80 ลานบาท   
 2. งบสนับสนุนใหกับหมูบาน/ชุมชน (ประมาณ 16,310 แหง) 5,920 ลานบาท  1)   หมูบานขนาดเล็ก (S) 

จํานวน 7,850 แหง ๆ ละ 300,000 บาท    2) หมูบานขนาดกลาง (M) จํานวน 6,650 แหง ๆ ละ 400,000 บาท  3) หมูบาน
ขนาดใหญ (L) จํานวน 1,810 แหง ๆ ละ 500,000 บาท  
  สาระสําคัญ 

 รัฐบาลไดมีนโยบายจัดสรรงบประมาณเขากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML)  
เปนจํานวนเงิน 300,000 , 400,000 และ 500,000 บาทตามลําดับขนาดของหมูบานและชุมชน เพ่ือใหหมูบานบริหารจัดการ
กองทุนเพ่ือการพัฒนาชุมชนดวยตนเอง  
  สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ   (สทบ.) ไดขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน เปนเงิน 16,18.7662 ลานบาท โดยมี
แผนการดําเนินงาน จํานวน 43,150 หมูบาน ซ่ึงขณะนี้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช
ไมทันในวันท่ี 1 ต.ค.54 อันเปนวันเริ่มตนปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  สถานการณปจจุบันไดเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทําใหพ้ืนท่ีหลายจังหวัดประสบอุทกภัย ซ่ึงสงผลใหเกิดความ
เสียหายแกชีวิต และทรัพยสินของประชาชนเปนจํานวนมาก โดยรัฐบาลมีความจําเปนเรงดวนในการใหความชวยเหลือแก
ผูประสบภัยท้ังบุคคล และชุมชนในการดํารงชีวิตท้ังระหวางท่ีเกิดวิกฤตการณน้ําทวม และภายหลังน้ําลด 
  จากการประชุมกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวกับกองทุนและคาใชจายสําคัญตามนโยบายรัฐบาล เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 
2555 โดยนายกรัฐมนตรีไดมีดําริใหสํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ    เปนหนวยงานรับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามโครงการ SML และไดมีดําริใหสํานักงานเรงดําเนินการจัดสรรเงินไปสูชุมชนอยางรวดเร็วเพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนใหกับประชาชน และชุมชนในชวงวิกฤตการณน้ําทวม  
 

สังคม 
26. เรื่อง  ขอมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนดอัตราเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้  
  1. การกําหนดอัตราเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดสําหรับผูสูงอายุ โดยผูสูงอายุ 60-69 ป จะไดรับ 600 
บาท อายุ 70-79 ป จะไดรับ 700 บาท อายุ 80-89 ป จะไดรับ 800 บาท และอายุ 90 ปข้ึนไป จะไดรับ 1,000 บาท ท้ังนี้ 
ตั้งแตงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เปนตนไป   
   2. การกําหนดใหใชวงเงินประมาณการงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2555 งบเงินอุดหนุน แผนงาน
สวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย จํานวน  52,228,143,600 บาท (เพ่ิมข้ึนจากงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
2555 จํานวน 16,219,821,600 บาท)  
 
27. เรื่อง การฝกซอมการบริหารวิกฤตการณระดับชาติและการมอบนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการฝกซอมการบริหารวิกฤตการณระดับชาติและการมอบนโยบายของรอง
นายกรัฐมนตรี และใหหนวยงานท่ีเก่ียวของรับไปดําเนินการเพ่ือพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ ตามท่ีสํานักงาน              
สภาความม่ันคงแหงชาติเสนอ   
  สาระสําคัญของเรื่อง  
   สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ (สมช.) รายงานวา    
   1. สมช. รวมกับ กระทรวงมหาดไทย (มท.) (กรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย) กระทรวงกลาโหม (กห.) 
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) กระทรวงคมนาคม (คค.) สํานักงานตํารวจ
แหงชาติ (ตช.) และกรมประชาสัมพันธไดจัดการฝกซอมการบริหารวิกฤตการณระดับชาติประจําป 2554 (Crisis Management 
Exercise   2011 – C- MEX 11) ระหวางวันท่ี 14-16 กันยายน 2554 โดยนายกรัฐมนตรีไดมอบใหรองนายกรัฐมนตรี (พล
ตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ) เปนประธานพิธีเปดและมอบนโยบาย การฝกซอมในครั้งนี้เปนการฝกการแกปญหาบนโตะ 
(Tabletop Exercise) โดยมีผูเขารวมรับการฝกจากหนวยงานระดับกระทรวง กรม จังหวัด รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน องคกร
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ปกครองสวนทองถ่ิน สมาคม มูลนิธิ รวมประมาณ 250 คน การฝกซอมในครั้งนี้มีความเปนมาตามมติคณะรัฐมนตรี (20 
สิงหาคม 2548, 6 พฤศจิกายน 2550, 17 พฤศจิกายน 2552) และมีวัตถุประสงคสําคัญ ดังนี้  
      1.1 เพ่ือทดสอบนโยบาย แผน แนวทาง มาตรการ ของหนวยงานในการปองกันและบรรเทาภัยใน
กรอบแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ (กระบวนการปองกันและบรรเทาภัยความม่ันคง) แผนปฏิบัติการการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการระดับกระทรวง   
    1.2 เพ่ือทดสอบระบบบัญชาการเหตุการณในระดับนโยบาย [การจัดตั้งศูนยปฏิบัติการรองรับเหตุ
ฉุกเฉินดานสาธารณภัย (ศปฉ.ปภ.) ท่ีใชเปนศูนยกลางการบัญชาการของนายกรัฐมนตรี] และระดับจังหวัด (การจัดตั้งศูนย
อํานวยการเฉพาะกิจจังหวัดสระแกว และจังหวัดสุรินทร) ท่ีใชเปนศูนยกลางการบัญชาการของผูวาราชการจังหวัด  
    1.3 เพ่ือพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติในกรอบนโยบายของรัฐบาล    
   2. การฝกซอมในครั้งนี้ บรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย โดยสามารถประมวลผลการฝกซอมในภาพรวมท้ังจาก
การใหนโยบายในการเปดการฝกซอมของรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ) การเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิใน
การบรรยายและการปฏิบัติการฝกซอมท่ีหนวยงานท่ีเก่ียวของสมควรดําเนินการตอไป  เพ่ือพัฒนาระบบการเตรียมพรอม
แหงชาติ ดังตอไปนี้  

ลําดับท่ี ขอเสนอแนะ/แนวทางปฏิบัติ การดําเนินการ 

1. การกําหนด แผน งบประมาณ ในแผนปฏิบัติราชการของหนวยงานท้ัง
สวนกลาง ภูมิภาค และจังหวัดเพ่ือพัฒนาระบบเตรียมความพรอมของชาติ 
เพ่ือใหสามารถวางแผนในเชิงปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและภัยความ
ม่ันคง โดยการจัดเตรียมทรัพยากร เครื่องมือ บุคลากรท่ีเก่ียวของกับระบบ
การแจงเตือน การสื่อสาร การประชาสัมพันธ การกูภัย การชวยเหลือผู
ประสบอุทกภัย การขนสง การรักษาพยาบาล การพิสูจนเอกลักษณบุคคล  

ให สมช. และ มท. เปนหนวย
อํานวยการและประสานการ
ดําเนินงานในเรื่องนี้  

2. การพัฒนาระบบการแจงเตือนภัย โดยกําหนดแนวทางการแจงเตือนแก
ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีคาดวาจะประสบภัยใหมีความชัดเจน และใหการแจง
เตือนภัยเปนไปอยางมีเอกภาพ 

ใหกรมปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ทก. และกรม
ประชาสัมพันธกําหนดแนวทาง
เรื่องนี้  

3. การพัฒนาระบบคลังขอมูลเพ่ือใชสนับสนุนการบริหารจัดการงานสาธารณ
ภัยเพ่ือเตรียมความพรอมในการนําขอมูลทรัพยากรมาใชในการปฏิบัติงาน
ขณะเกิดสถานการณทุกหวงเวลา รวมท้ังใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
หนวยงานเพ่ือใหการบริหารจัดการสถานการณวิกฤตไดอยางมีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน  

 

4. การใหความสําคัญกับแผนปฏิบัติการการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
แบบบูรณาการระดับกระทรวง 17 ดาน  

ใหหนวยงานท่ีเก่ียวของได
ดําเนินการวางแผนขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการฯ ใหบังเกิดผล
อยางเปนรูปธรรมตอไป โดยมี 
กรมปองกันและบรรเทา                 
สาธารณภัยเปนหนวยประสาน
และบูรณาการในเรื่องนี้  

5. การจัดตั้ง “ศูนยปฏิบัติการเตรียมพรอม” ประจําจังหวัด ตั้งแตในยามปกติ 
และเม่ือเกิดสถานการณข้ึนศูนยดังกลาวสามารถแปรสภาพเปนศูนย
อํานวยการเฉพาะกิจจังหวัดไดทันที เพ่ือใหทุกหนวยงานไดเตรียมทรัพยากร
การประสานและบูรณาการการทํางานรวมกับจังหวัด รวมท้ังกําหนดใหมีผู
สั่งการท่ีชัดเจนในกรณีท่ีผูวาราชการจังหวัดมีภารกิจนอกพ้ืนท่ีจังหวัด  

ใหกรมปองกันและบรรเทา              
สาธารณภัยเปนหนวยงานกลาง
ประสานการดําเนินงานเรื่องนี้
โดยใหทุกหนวยงานสนับสนุนการ
ทํางานของกรมปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  

6. การฝกซอมสถานการณจําลองในการบริหารวิกฤตการณ  ใหทุกหนวยงานใหความสําคัญใน
การฝกอบรมใหความรูความ
เขาใจและไดมีการซักซอม
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สถานการณจําลองแตละประเภท
ภัยอยางสมํ่าเสมอ 

7. การประเมินผลการฝกซอม ใหหนวยงานท่ีรวมจัดการฝกและ
หนวยงานท่ีมีผูแทนเขารับการฝก 
ไดประเมินผลการปฏิบัติของ
หนวยเสนอคณะกรรมการ
เตรียมพรอมแหงชาติเพ่ือจัดทํา
เปนบทเรียนและนําไปพัฒนา
ระบบการฝกซอมของหนวยงาน
ในระยะตอไป  

 
  ท้ังนี้ สมช. ไดมอบใหคณะนักวิชาการเปนผูประเมินผลภาพรวมการฝกซอมในครั้งนี้ดวยแลว   
   3. ผลการฝกซอมดังกลาวมีความสําคัญท่ีมุงเนนการเตรียมความพรอมของหนวยงานสวนกลาง ภูมิภาค และ
จังหวัด เพ่ือใหตระหนักถึงความสําคัญของการจัดเตรียมแผนแนวทางปฏิบัติ รวมถึงทรัพยากรดานตาง ๆ ใหพรอมเผชิญกับภัยท่ี
เกิดข้ึนในเชิงปองกันและบรรเทาภัยเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของรัฐบาลในกรอบนโยบายความม่ันคงของรัฐ  
 
28. เรื่อง รายงานความกาวหนาโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ีปลูกฝนอยางย่ังยืนประจําป 2554 
   คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความกาวหนาโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ีปลูกฝนอยาง
ยั่งยืนประจําป 2554 ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ  

สาระสําคัญของเรื่อง 
   กระทรวงยุติธรรม  (ยธ.)  (สํานักงาน ป.ป.ส.) ไดรับรายงานความกาวหนาโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือ
แกปญหาพ้ืนท่ีปลูกฝนอยางยั่งยืน ประจําป 2554 จําแนกตามยุทธศาสตร ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรท่ี 1 ดานการพัฒนาอาชีพและการตลาด  
  1.1 แผนงานท่ี 1 การสงเสริมกระบวนการเรียนรูจากโครงการหลวงและการพัฒนาตอยอดภูมิปญญาทองถ่ิน 

 1.1.1 จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเพ่ือเรียนรูจากโครงการหลวงดานการเพาะปลูกพืชในระบบมาตรฐาน
อาหารปลอดภัย การเลี้ยงปศุสัตว การอนุรักษดินและน้ํา การปลูกปาชาวบาน  และกระบวนการการพัฒนาความเขมแข็งของ
ชุมชน มีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 317 ราย 
 1.1.2 จัดอบรมและสาธิตเพ่ือใหความรูและพัฒนาทักษะเกษตรกรดานการปลูกและเพ่ิมผลผลิตพืชเพ่ือ
สรางความม่ันคงทางอาหาร และพืชสรางรายได  จํานวน 6 ชนิด ไดแก 1) พืชเพ่ือสรางความม่ันคงทางอาหาร : ขาวไร ขาวนา
ดํา และพืชผักสวนครัวเพ่ือบริโภค 2) พืชสรางรายได : พืชตระกูลถ่ัว ขาวโพด กาแฟอราบิกา  และไมผลไมยืนตน   มีผูเขารวม
กิจกรรม จํานวน 2,896 ราย 
 1.1.3 จัดอบรมและสาธิตเพ่ือใหความรูและพัฒนาทักษะเกษตรกรดานการเลี้ยงและการควบคุมโรคใน
สัตว ไดแก ไก สุกร โค และกระบือ โดยมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 319 ราย 
    1.2 แผนงานท่ี 2 การสงเสริมอาชีพภาคการเกษตรและอาชีพนอกภาคการเกษตร 
   1.2.1 การสงเสริมอาชีพภาคการเกษตร   
 (1) การสงเสริมการปลูกพืชอาหาร 
 (1.1) สงเสริมการปลูกและเพ่ิมผลผลิตขาวไรแกเกษตรกร พ้ืนท่ี 1,285 ไร และมีการจัดทํา
กฎระเบียบการยืม-คืนปจจัยการผลิตทุกหมูบาน 
 (1.2) สงเสริมการปลูกและเพ่ิมผลผลิตขาวนาดําแกเกษตรกร  พ้ืนท่ี 386 ไร และมีการ
จัดทํากฎระเบียบการยืม-คืนปจจัยการผลิตทุกหมูบาน 

 (1.3) สงเสริมการปลูกและดูแลรักษาพืชผักเพ่ือบริโภคในครัวเรือนแกเกษตรกร พ้ืนท่ี 30 ไร  
    (2) การสงเสริมการปลูกพืชรายได 

 (2.1) สงเสริมการปลูกและเพ่ิมผลผลิตพืชตระกูลถ่ัวแกเกษตรกร พ้ืนท่ี 50 ไร และได
จัดตั้งกองทุนและกฎระเบียบการยืม-คืนปจจัยการผลิตทุกหมูบาน 

 (2.2) สงเสริมการปลูกและเพ่ิมผลผลิตไมผลไมยืนตนแกเกษตรกร พ้ืนท่ี 18 ไร 
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 (2.3) สงเสริมการปลูกและดูแลรักษากาแฟอราบิกา จํานวน 274 ราย พ้ืนท่ี 66.5 ไร โดยใช
ตนกาแฟอราบิกา จํานวน 237,387 ตน   

 1.2.2 การสงเสริมอาชีพนอกภาคการเกษตร สงเสริมการรวมกลุมดานงานหัตถกรรม โดยการจัดตั้งกลุม
หัตถกรรมเพ่ือผลิตงานหัตถกรรมจําหนายเปนรายไดเสริม จํานวน 10 กลุม โดยมีสมาชิกรวมท้ังสิ้นจํานวน 226 ราย  ผลิตภัณฑ
รวม 1,968 ชิ้น            
 1.3 แผนงานท่ี 3 การถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

   1.3.1 การถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม รณรงคลดการใชสารเคมีและใหบริการตรวจวัดระดับ
สารเคมีตกคางในกระแสเลือด โดยรวมกับสํานักงานสาธารณสุขในพ้ืนท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ีปลูก
ฝนอยางยั่งยืน บานหวยแหง 
   1.3.2 การจัดทําแปลงเรียนรูและแปลงสาธิตในพ้ืนท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกปญหา
พ้ืนท่ีปลูกฝนอยางยั่งยืน จํานวน 92 แปลง โดยมีผูเขามาศึกษา จํานวน 2 คณะ 43 ราย 
  2. ยุทธศาสตรท่ี 2 ดานการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาสังคม  
  2.1 แผนงานท่ี 4 การพัฒนาองคกรชุมชนเพ่ือพ่ึงพาตนเอง  
   2.1.1 จัดทําแผนชุมชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ในพ้ืนท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ีปลูกฝนอยางยั่งยืน จํานวน 10 แหง โดยมีผูเขารวมกิจกรรม รวมท้ังสิ้นจํานวน 778 ราย และไดแผนชุมชน 
จํานวน 9 แผน 
   2.1.2 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและองคกรชุมชน โดยสนับสนุนและจัดกิจกรรมวันชนเผา
สามัคคีบนวิถีความพอเพียงและกิจกรรมประเพณีชนเผา ในพ้ืนท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ีปลูกฝน
อยางยั่งยืน จํานวน 10 ครั้ง มีผูเขารวม 2,302 ราย 
    2.1.3 การสนับสนุนกิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมอาชีพและกลุมออมทรัพย 
    (1) การจัดตั้งและสนับสนุนกลุมออมทรัพย โดยไดจัดตั้งกลุมออมทรัพยดวยกระบอกไมไผ 
จํานวน 14 กลุม มีผูเขารวมเปนสมาชิก 376 ราย  
    (2) การติดตามการดําเนินงานและใหคําปรึกษากลุมอาชีพ จํานวน 17 กลุม รวมท้ังสิ้น 377 ราย  
 2.2 แผนงานท่ี 5 การพัฒนาสังคม  

จัดกิจกรรมการรณรงคตอตานยาเสพติดใน 9 พ้ืนท่ี มีผูเขารวมกิจกรรม รวมท้ังสิ้น 784 คน  
  3. ยุทธศาสตรท่ี 3 ดานการพัฒนากระบวนการชุมชนเพ่ือแกปญหายาเสพติด 
 ดําเนินการโดยเนนใหชุมชนเกิดกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาระบบการคนหาและบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพ  ผูเสพติด การพัฒนาระบบเฝาระวังและการจัดการแกไขปญหายาเสพติด  การเสริมสรางความเขมแข็งของ
ครอบครัวและสงเสริมกระบวนการรวมกลุมในชุมชนเพ่ือเฝาระวังและปองกันการปลูกพืชเสพติดและการแพรระบาดของยาเสพ
ติดในชุมชน  ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมรณรงคปองปรามและปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดในชุมชน รวมท้ังเสริมสราง
ขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานในระดับพ้ืนท่ี โดยในป 2554 ท่ีผานมา ไดบําบัดผูติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ีปลูกฝนอยางยั่งยืน จํานวน 145 ราย นอกจากนั้น ไดมีการจัดตั้งอาสาสมัคร
และแกนนําเฝาระวังในระดับชุมชน จํานวน 78 ราย รวมท้ังไดมีการประชาสัมพันธใหความรูเพ่ือ การปองกันยาเสพติดใน
รูปแบบการจัดวิทยุชุมชนและเสียงตามสายหมูบานรวมกับภาคเอกชน กลุมเสียงสันติ สภาคริสตจักรเชียงใหม ในเขตอําเภออม
กอยและใกลเคียงจังหวัดเชียงใหม จํานวน 74 หมูบาน  
  4. ยุทธศาสตรท่ี 4  ดานการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  4.1 แผนงานท่ี 6  การกําหนดเขตการใชประโยชนท่ีดิน 
ดําเนินการวางแผนการใชประโยชนท่ีดินโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือกําหนดขอบเขตการ

ใชประโยชนโดยกระบวนการมีสวนรวม ฟนฟูพ้ืนท่ีท่ีบุกรุกบริเวณท่ีมีความลาดชันสูง และมาตรการหยุดยั้งการบุกรุกทําลายปา
เพ่ิมเติมโดยกระบวนการมีสวนรวม และนํารางแผนการใชประโยชนท่ีดินสูการประชาคมในพ้ืนท่ี โดยใหเกษตรกรมีสวนรวมใน
การจัดทําโมเดล เพ่ือกําหนดพ้ืนท่ีหมูบานและพ้ืนท่ีทํากิน จํานวน 5 แผน 5 พ้ืนท่ี    

  4.2 แผนงานท่ี 7 การฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ําลําธารและปรับปรุงระบบนิเวศนตนน้ํา 
การสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการปลูกปาฟนฟูและอนุรักษปาตนน้ําลําธาร พ้ืนท่ี 20 ไร โดย

ใชตนกลาจํานวน 100,000 ตน 
  4.3 แผนงานท่ี 8 การพัฒนาและจัดระบบอนุรักษดินและน้ําและการปลูกหญาแฝก 
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สงเสริมและรณรงคการปลูกหญาแฝกอยางมีสวนรวม  เพ่ือลดการชะลางและปองกันการพังทลายของ
หนาดิน โดยใชหญาแฝกจํานวน  180,000 ตน 
  5. ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการบริหารจัดการและกํากับดูแล 
  5.1 แผนงานท่ี 9 การสรางศูนยปฏิบัติการ 

สรางศูนยปฏิบัติการ เพ่ือเปนสถานท่ีปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีและเปนสถานท่ีประชุมรวมกับ
หนวยงานตางๆ  ในพ้ืนท่ี  
 5.2 แผนงานท่ี 10 สนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
   5.2.1 การประชุมคณะอนุกรรมการอํานวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ี
ปลูกฝนอยางยั่งยืน จํานวน 2 ครั้ง  (กทม. 1 ครั้ง และจังหวัดเชียงใหม 1 ครั้ง) ประกอบดวย ผูแทนจากหนวยงานราชการตางๆ 
จํานวน 22 หนวยงาน 
   5.2.2 การประชุมคณะทํางานบริหารและประสานการดําเนินงานแผนแมบทโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ีปลูกฝนอยางยั่งยืน จํานวน 3 ครั้ง จํานวน 78 ราย 
 5.2.3 การประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดและคณะทํางานระดับอําเภอ  ซ่ึงมีการประชุมคณะ
กรรมระดับจังหวัด 3 ครั้ง มีผูเขารวม 153 ราย และการประชุมคณะทํางานระดับอําเภอ 6 ครั้ง มีผูเขารวมประชุม 168 ราย  
  อนึ่ง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 สวนราชการท่ีเก่ียวของท่ีรวมดําเนินงานตามโครงการขยายผลโครงการหลวง
เพ่ือแกปญหาพ้ืนท่ีปลูกฝนอยางยั่งยืน ไดเสนอคําขอตั้งงบประมาณ จํานวน 331,646,200 บาท ไปยังสํานักงบประมาณ (สงป.) 
เรียบรอยแลว  
 
29. เรื่อง พระราชดําริในโอกาสท่ีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสใหคณะบุคคลเขาเฝาฯ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเก่ียวกับการบริหารจัดการน้ําเพ่ือ
เปนแนวทางในการปฏิบัติงานสนองพระราชดําริ ตามท่ีสํานักราชเลขาธิการ (รล.) ไดสงใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) 
ดําเนินการ ดังนี้ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  สลค. ไดรับแจงจาก รล. วา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให นายอําพล 
เสนาณรงค องคมนตรี นําคณะทํางานศึกษาวิเคราะหศักยภาพของคลองลัดโพธิ์อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ดานไฟฟาพลังน้ํา
และการปรับปรุงคุณภาพน้ํา เขาเฝาฯ ทูลเกลาฯ ถวายสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานจลนและสิทธิบัตร
สิ่งประดิษฐโครงสรางเครื่องกําเนิดไฟฟาพลังงานจลน เม่ือวันจันทรท่ี 29 สิงหาคม 2554 เวลา 17.30 นาฬิกา ณ หองประชุม
สมเด็จพระเจาพ่ีนางเธอเจาฟากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร ชั้น 14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริ
ราช และไดพระราชทานพระราชดําริและพระราชดํารัสในโอกาสดังกลาวซ่ึงสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดสรุปพระราชดําริดังนี้ 
  1. เครื่องอุทกพลวัต 
   1.1 ใหทดลองศึกษาเครื่องอุทกพลวัตในกรณีน้ําข้ึนและน้ําลงโดยใหใชเครื่องอุทกพลวัตท่ีสามารถหมุน 
2 ทิศทางได 
   1.2 หากเครื่องอุทกพลวัตทดลองประสบความสําเร็จแลว ใหนําไปติดตั้งตามสถานท่ี 
ตาง ๆ ท้ังคลองและเข่ือน 
   1.3 เครื่องอุทกพลวัตหากมีการปรับปรุงแลวไดองคความรูใหมใหดําเนินการจดสิทธิบัตรเพ่ิมเติม 
   1.4 ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณพิจารณาสนับสนุนงบประมาณการดําเนินการขยายผลเครื่อง 
อุทกพลวัต 
  2. การบริหารจัดการน้ํา 
   2.1 แมน้ํายมมีปญหามากท่ีสุด หากดําเนินการกอสรางเข่ือนแมยมเชนเดิมก็จะประสบปญหามากมาย 
แตถากอสรางเข่ือนขนาดเล็กจะไมไดประโยชนตามท่ีตองการ ดังนั้น ตองดําเนินการใหไดประโยชนอยางเต็มท่ีและสงผลกระทบ
เสียหายนอยท่ีสุดถาไมเสียหายเลยคงไมได 
   2.2 ขณะนี้มีพ้ืนท่ีเหลืออยูไมก่ีแหงท่ีมีความเหมาะสมในการกอสรางเข่ือนขนาดใหญ โดยใหสํารวจ
พ้ืนท่ีในภาคกลางและภาคเหนือกอน 
   2.3 จังหวัดพิษณุโลกมีเข่ือนแควนอยซ่ึงสามารถบรรเทาปญหาอุทกภัยไดมาก สามารถกักเก็บน้ําใน
ลุมน้ําแควนอยอยางมีประสิทธิภาพ กอใหเกิดประโยชนแกประชาชนจํานวนมาก 
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   2.4 ขณะนี้แมน้ําเจาพระยามีปริมาณน้ํามาก ระดับน้ํายังคงท่ีท้ังท่ีกอนหนานี้ระดับน้ําลดลงอยาง
รวดเร็ว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ําคอนขางมาก 
   2.5 พ้ืนท่ีภาคใตใหพิจารณาจัดทําระบบปองกันการเกิดดินถลมหากสามารถแกไขปญหาดินถลมไดจะ
เปนประโยชนตอประชาชน 
ท้ังนี้ ไดรับแจงเพ่ิมเติมเปนการภายในวา รล. ไดแจงใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม กรมชลประทาน กรมทรัพยสินทางปญญาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ
ปฏิบัติงานสนองพระราชดําริทราบแลว 
  

ตางประเทศ 
 
30.  เรื่อง  ขออนุมัติใหประเทศไทยใหสัตยาบันกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขน                
สงขามแดน 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอใหประเทศไทยใหสัตยาบันกรอบความตกลงอาเซียนวาดวย
การอํานวยความสะดวกในการขนสงขามแดน  
 ขอเท็จจริง 
 กระทรวงคมนาคม (คค.)  รายงานวา ไดพิจารณาความพรอมของประเทศไทยท่ีจะใหสัตยาบันกรอบความตก
ลงฯ แลวเห็นวา ประเทศไทยพรอมท่ีจะใหสัตยาบันกรอบความตกลงดังกลาว เนื่องจากเห็นวากรอบความตกลงฉบับนี้จะทําให
เกิดระบบการขนสงสินคาทางถนนระหวางประเทศในอาเซียนท่ีมีประสิทธิภาพ ประหยัดและมีความแนนอน และเปนการ
เตรียมพรอมเพ่ือรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ท้ังนี้ คค. ไดมีการเผยแพร รายละเอียดของความตกลง
อาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงขามแดนในเว็บไซตของ คค. และกรมการขนสงทางบก เพ่ือใหประชาชน
ท่ัวไปสามารถเขาถึงขอมูลและแสดงขอคิดเห็น ขอเสนอแนะได ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญฯ แลว 
 สาระสําคัญกรอบความตกลงอาเซียนฯ 
 1. วัตถุประสงคของความตกลง เพ่ืออํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาขามแดนระหวางและในกลุม
ประเทศภาคีคูสัญญาเพ่ือสนับสนุนการดําเนินการของเขตการคาเสรีอาเซียน 
 2. กรอบการบังคับใช จะใชบังคับการขนสงขามแดน ไมครอบคลุมถึงการขนสงภายในประเทศ 
 3. การใหสิทธิ แตละภาคีคูสัญญาจะใหสิทธิในการขนสงขามแดนแกภาคีคูสัญญาอ่ืน ดังนี้ 
  3.1 อนุญาตใหผูประกอบการขนสงท่ีจัดตั้งข้ึนในภาคีคูสัญญาประเทศหนึ่งสามารถขนสงสินคา เขาไปยัง
และหรือออกจากดินแดนของภาคีคูสัญญาประเทศอ่ืน 
  3.2 สิทธิในการบรรทุกและขนถายสินคาท่ีมีจุดปลายทางอยูในหรือมาจากภาคีคูสัญญา 
 4. การปฏิบัติตามความตกลง 
  4.1 ภาคีคูสัญญาท่ีมีความพรอมตั้งแตสองภาคีคูสัญญาหรือมากกวาสามารถเจรจาตอรอง ตกลงและลงนาม
ในขอตกลง/ความตกลงในการใชบังคับซ่ึงสอดคลองกับหลักการ ASEAN-X 
  4.2 พิธีสารภายใตกรอบความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงสินคาผานแดนซ่ึงได
มีการอางถึงในความตกลงนี้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตอพิธีสารดังกลาว ใหถือวาพิธีสารดังกลาวเปนสวนหนึ่งของความตก
ลงนี้ 
  4.3 แตละภาคีคูสัญญา พิธีสารขางตนจะมีผลตอความตกลงนี้ ในวันท่ียื่นสัตยาบันสารหรือสารยอมรับพิธี
สารดังกลาวนั้น หรือวันท่ียื่นสัตยาบันสารหรือสารยอมรับความตกลงฉบับนี้แกเลขาธิการอาเซียน แลวแตวากรณีใดจะ              
เกิดข้ึนหลัง 
 5. บทบัญญัติสุดทาย ความตกลงนี้จะตองมีการใหสัตยาบันหรือสารยอมรับจากภาคีคูสัญญา 
 
31.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบภาคผนวกแนบทายความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง   
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบภาคผนวกแนบทายความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง 
ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ  และเสนอรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  รวม 7 ฉบับ ดังนี้  
1) ภาคผนวก 1 การขนสงสินคาอันตราย   2) ภาคผนวก 4  การอํานวยความสะดวกสําหรับการขนสงขามแดน 
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3) ภาคผนวก 5  การขามแดนของบุคคล 4)  ภาคผนวก 6 กฎเกณฑในการผานพิธีการศุลกากรสําหรับสินคาผานแดน และ
สินคาผานแดนในประเทศ  5) ภาคผนวก  8 การนําเขารถยนตชั่วคราว 6) ภาคผนวก  10  เง่ือนไขการขนสง 7) ภาคผนวก 14 
กฎเกณฑศุลกากรสําหรับคอนเทนเนอร 
 
32. เรื่อง  การเสนอความตกลงเพ่ือการสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแหง
สหภาพพมาเพ่ือดําเนินการใหมีผลใชบังคับ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตางประเทศ (กต.) เสนอดังนี้   
   1. เห็นชอบเสนอความตกลงเพ่ือการสงเสริมและคุมครองการลงทุนระหวางรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยกับ
รัฐบาลแหงสหภาพพมาใหรัฐสภาพิจารณาใหความเห็นชอบ และ  
   2. เม่ือรัฐสภาใหความเห็นชอบแลว มอบหมายให กต. จัดทําหนังสือแจงเมียนมารวา  ฝายไทยไดดําเนินการ
ตามกระบวนการกฎหมายภายในท่ีกําหนดไวเสร็จสิ้นแลว  เพ่ือใหความตกลงฯ มีผลใชบังคับ  
    สาระสําคัญของเรื่อง  
   1. การลงทุนโดยผูลงทุนของภาคีคูสัญญาจะไดรับประโยชนจากความตกลงฯ ตอเม่ือเปนการลงทุนท่ีไดรับ
ความเห็นชอบเปนลายลักษณอักษรเปนการเฉพาะ  โดยเจาหนาท่ีผูมีอํานาจของภาคีคูสัญญา  หากมีการกําหนดไวเชนนั้นโดย
กฎหมายและขอบังคับของภาคีของคูสัญญานั้น   
  2. ภาคีคูสัญญาจะสนับสนุนและสรางสภาวะท่ีเอ้ืออํานวยตอการลงทุนในดินแดนของตน  โดยการลงทุนของผู
ลงทุนแตละฝายจะไดรับการประติบัติท่ีเปนธรรมตลอดเวลาและจะไดรับการคุมครองและความปลอดภัยอยางเต็มท่ี  
  3. ในสวนของการประติบัติตอการลงทุน  ภาคีคูสัญญาแตละฝายจะใหการประติบัติท่ีไมดอยไปกวาการลงทุน
และผลตอบแทนของผูลงทุนของตน  หรือตอการลงทุนและผลตอบแทนของผูลงทุนของรัฐท่ีสามใด ๆ แลวแตวากรณีไหนจะเปน
คุณมากกวากัน  ภายใตขอบเขตของกฎหมายและขอบังคับท่ีใชอยู  โดยมีขอจํากัดอยูท่ีสิทธิพิเศษ  หรือเอกสิทธิ์ใด ๆ ท่ีอาจเปน
ผลมาจากการท่ีภาคีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง  เปนภาคีความตกลงท่ีเก่ียวกับศุลกากร ความตกลงเขตการคาเสรี สหภาพทาง
การเงิน หรือความตกลงท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บภาษีอากร  
   4. ในกรณีท่ีการลงทุนของผูลงทุนของภาคีคูสัญญาฝายหนึ่งประสบความสูญเสีย อันเนื่องจากสงครามหรือการ
ขัดกันดวยอาวุธอ่ืน ๆ การปฏิวัติ สภาวะฉุกเฉินแหงชาติ การกอกบฏ การกอการรายดวยอาวุธ การจลาจลหรือเหตุการณอ่ืนท่ี
คลายคลึงกัน ผูลงทุนจะไดรับการใหคืน ชดใช ชําระคาทดแทน หรือการชดเชยแกไขอ่ืน ๆ ท่ีไมดอยไปกวาท่ีภาคีคูสัญญาผูรับ
การลงทุนใหแกผูลงทุนของตนหรือผูลงทุนของรัฐท่ีสามใด ๆ แลวแตวากรณีใดจะเปนคุณกวากัน หากความสูญเสียเปนผลมา
จากการเรียกเกณฑทรัพยสินโดยกองกําลังหรือเจาหนาท่ีของภาคีคูสัญญาผูรับการลงทุน  หรือการทําลายทรัพยสินโดยกองกําลัง
หรือเจาหนาท่ีซ่ึงมิไดเกิดข้ึนในการสูรบ  หรือไมจําเปนตองมีข้ึนตามความจําเปนของสถานการณ  ผูลงทุนจะไดรับการชดเชย
หรือการชําระคาตอบแทนโดยพลัน  อยางเพียงพอและมีประสิทธิผลตามบทบัญญัติของกฎหมายและขอบังคับของภาคีคูสัญญา
ผูรับการลงทุน   
  5. การลงทุนของผูลงทุนของภาคีคูสัญญาจะไมถูกเวนคืน เวนแตเพ่ือประโยชนสาธารณะ  ภายใตกระบวนการ
ท่ีถูกตองตามกฎหมาย  บนพ้ืนฐานของการไมเลือกประติบัติ  โดยตองมีการชําระคาทดแทนท่ีมีจํานวนเทากับมูลคาตลาดของ
การลงทุนท่ีถูกเวนคืนโดยพลัน มีประสิทธิผล และเพียงพอ   
   6. ภาคีคูสัญญาแตละฝายใหการประกันตอผูลงทุนของภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่งวา  สามารถโอนเงินเขาและ
ออกจากดินแดนไดโดยเสรี  ในการโอนเงินท่ีเก่ียวของกับการลงทุนภายใตความตกลงฯ  
  7. ในกรณีเกิดขอพิพาทระหวางภาคีคูสัญญาและผูลงทุนของภาคีคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง  ผูลงทุนอาจเลือกเสนอ
ขอพิพาทนั้นตอศาลท่ีมีอํานาจของภาคีคูสัญญานั้น  หรืออนุญาโตตุลาการระหวางประเทศได  โดยคําวินิจฉัยของ
อนุญาโตตุลาการใหถือเปนท่ีสุดและมีผลผูกพันคูพิพาท  
   8. ขอพิพาทใด ๆ ระหวางภาคีคูสัญญาท่ีเก่ียวกับการตีความหรือการบังคับใชความตกลง  อาจมีการนําเสนอ
ตอคณะอนุญาโตตุลาการเพ่ือการวินิจฉัยได เม่ือภาคีคูสัญญาฝายหนึ่งฝายใดรองขอ  คณะอนุญาโตตุลาการจะถูกจัดตั้งข้ึน
สําหรับแตละขอพิพาท  แตในกรณีนี้คณะอนุญาโตตุลาการจะกําหนดวิธีพิจารณาของตนเอง  และจะตัดสินโดยเสียงขางมาก  
โดยคําตัดสินนั้นจะมีผลผูกพันภาคีคูสัญญาท้ังสองฝาย  นอกจากจะตกลงกันเปนอยางอ่ืน  
   9. ภาคีคูสัญญาจะตองแจงอีกฝายวา  ตนไดดําเนินการตามบทบัญญัติแหงกฎหมายรัฐธรรมนูญอันจะมีผลให
ความตกลงฯ นี้มีผลใชบังคับ  โดยความตกลงฯ จะมีผลใชบังคับในลักษณะท่ีแตกตางกันไปในแตละประเทศ   
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33.  เรื่อง  การจัดทําพิธีสารฉบับท่ีสองเพ่ือแกไขกรอบความตกลงวาดวยการจัดตั้งเขตการคาเสรีไทย – อินเดีย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ ดังนี้  
  1. เห็นชอบพิธีสารฉบับท่ีสองเพ่ือแกไขกรอบความตกลงวาดวยการจัดตั้งเขตการคาเสรีระหวางราชอาณาจักร
ไทยและสาธารณรัฐอินเดีย และอนุมัติการลงนามพิธีสารฯ  
  2. นําเสนอพิธีสารฯ ในขอ1. เขาสูการพิจารณาของรัฐสภาเพ่ือใหความเห็นชอบตามมาตรา 190 ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
  3. เม่ือรัฐสภาเห็นชอบพิธีสารฯ ตามขอ 1. แลว ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย
จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนผูลงนามพิธีสารฯ ท้ังนี้  หากมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขถอยคําท่ีมิใชสาระสําคัญ 
ขอใหผูลงนามสามารถใชดุลยพินิจในเรื่องนั้นๆ   แทนคณะรัฐมนตรีได  รวมท้ังมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนิน
กระบวนการภายในประเทศเพ่ืออนุวัติการใหเปนไปตามพิธีสารฯ  
  4. มอบหมายใหกระทรวงการตางประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)  สําหรับการลงนามใน
พิธีสารฯ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย  หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยเปนผูลงนาม          
พิธีสารฯ และหลังจากลงนามแลวใหกระทรวงการตางประเทศแจงผลการรับรองผูกพันพิธีสารฯ ตอประเทศอินเดียอยางเปน
ทางการ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. เพ่ิมรายการสินคาตูเย็นพิกัด 8418.10  (ตูเย็นท่ีมีตูแชแข็งประกอบอยูดวยกันโดยมีประตูนอกแยกกัน  
แบบคอมเพรสชันชนิดท่ีใชตามบานเรือน)  ไวในรายการ Early  Harvest  Scheme ภายใตกรอบความตกลงวาดวยการจัดตั้ง
เขตการคาเสรีไทย – อินเดีย  โดยไทยและอินเดียจะลดภาษีศุลกากรเหลือรอยละ 0 ณ วันท่ีพิธีสารฉบับท่ี 2 มีผลใชบังคับ  
  2. เพ่ิมระเบียบพิธีปฏิบัติใหรองรับการซ้ือขายผานประเทศท่ีสาม  สําหรับสินคากลุม  Early  Harvest  
Scheme  ท่ีมีการยกเลิกภาษีศุลกากรไปแลว    ใหไดรับสิทธิยกเวนภาษีหากมีการซ้ือขายผานประเทศท่ีสาม  แตจะไมมีผล
ยอนหลังไปกอนท่ีพิธีสารฉบับท่ี  2  จะมีผลใชบังคับ 
  3. ใหพิธีสารนี้มีผลใชบังคับในวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 เม่ือแตละประเทศดําเนินการตามข้ันตอนภายในประเทศ
เพ่ือใหพิธีสารฯ มีผลใชบังคับ และไดแจงอีกฝายเปนลายลักษณอักษร อยางไรก็ตาม  หากฝายใดฝายหนึ่งไมสามารถดําเนินการ
ใหพิธีสารฯ มีผลใชบังคับภายในวันท่ี 31  ตุลาคม 2554 ใหถือวาพิธีสารฯ มีผลตั้งแตวันท่ีฝายใดฝายหนึ่งนั้นแจงการเสร็จสิ้น
ของการดําเนินการภายในประเทศ 
 
34. เรื่อง ขออนุมัติการจัดทําและลงนามในบันทึกความเขาใจและความตกลงวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกันสําหรับการจัด
กิจกรรมการฝก Challenge Inspection Field Exercise 2011 (CI-2011)  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้  
   1. การจัดทําและลงนามในบันทึกความเขาใจและความตกลงวาดวยเอกสิทธิ์และความคุมกัน  สําหรับการจัด
กิจกรรมการฝก Challenge Inspection Field Exercise 2011 (CI-2011) ในประเทศไทย ระหวางวันท่ี 31 ตุลาคม – 4 
พฤศจิกายน 2554 ณ โรงงานบริษัท ไบเออรไทย จํากัด จังหวัดระยอง   
   2. ใหเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เปนผูลงนาม และใหกระทรวงการตางประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบ
อํานาจเต็ม (Full Powers) ใหเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก เพ่ือลงนามในเอกสารท้ังสองฉบับ  
  3. ให อก. หารือรวมกับ กต. เพ่ือพิจารณาดําเนินการในกรณีท่ีมีความจําเปนตองปรับปรุงแกไขเอกสาร
ดังกลาวในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญกอนการลงนามได โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้ง  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
   กระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) รายงานวา  
   1. ประเทศไทยไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาหามอาวุธเคมี (Chemical Weapons Convention : CWC) และ
เขาเปนภาคีอนุสัญญาฯ โดยสมบูรณ เม่ือวันท่ี 9 มกราคม 2546 เปนลําดับท่ี 148 โดย อก. ไดรับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี
ใหเปนหนวยงานระดับชาติ (National Authority : NA) มีหนาท่ีดําเนินการปฏิบัติใหเปนไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาหาม
อาวุธเคมีและเปนศูนยประสานงานแหงชาติในการประสานงานกับองคการหามอาวุธเคมี (Organization for the Prohibition 
of Chemical Weapons : OPCW) และรัฐภาคีอ่ืน    
   2. OPCW แจงผาน กต. เพ่ือทาบทามขอใหประเทศไทยรวมเปนเจาภาพจัดกิจกรรมการฝก CI-2011 เพ่ือ
เตรียมความพรอมและฝกซอมภาคสนามในการตรวจตามคํากลาวหาตามพันธกรณีขอ 9 ของอนุสัญญาหามอาวุธเคมี  ซ่ึงเปน
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กรณีท่ีถูกกลาวหาวามีการลักลอบผลิตสารเคมีตองหามของ CWC สําหรับคณะผูตรวจและเจาหนาท่ีสํานักเลขาธิการดานเทคนิค
ของ OPCW  
   3. อก. โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประสานงานแหงชาติ  เพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามอนุสัญญาหาม
อาวุธเคมี  รับเปนเจาภาพจัดกิจกรรมการฝก CI-2011 รวมกับ OPCW ในระหวางวันท่ี 31 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2554 ณ 
โรงงาน บริษัท ไบเออรไทย จํากัด จังหวัดระยอง   
   4. รางบันทึกความเขาใจฯ มีสาระสําคัญเปนการกําหนดรายละเอียดการจัดกิจกรรมการฝก CI-2011 ใน
ประเทศไทย ระหวางวันท่ี 31 ตุลาคม-4 พฤศจิกายน 2554   
   5. รางความตกลงฯ  มีสาระสําคัญเปนการใหเอกสิทธิ์และความคุมกันแกองคการหามอาวุธเคมีและบุคคล  
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุมครองการดําเนินงานขององคการหามอาวุธเคมี พ.ศ. 2545 เปน
กฎหมายรองรับการใหเอกสิทธิ์และ/ความคุมกันแกองคการและบุคคลตาง ๆ ตามท่ีระบุในเอกสารดังกลาวแลว  
 

แตงตั้ง 
 
35.  เรื่อง  แตงตั้ง 
  1.  แตงตั้งโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ แตงตั้ง นายศักดิ์สิทธิ์ โพธิสิทธิ์ เปนโฆษกกระทรวง
วัฒนธรรม (ฝายการเมือง) 
 
  2.  แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                  
(กระทรวงสาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข เสนอแตงตั้ง นายศุภกิจ ศิริลักษณ ผูอํานวยการสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง นายแพทยทรงคุณวุฒิ (ดานเวชกรรมปองกัน) กลุมท่ีปรึกษาระดับ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตวันท่ี 10 มิถุนายน 2554 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวน
สมบูรณ ท้ังนี้ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป 
 
  3.  แตงตั้งผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  (ปคร.)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้  

  1.  เห็นชอบรายชื่อผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของสวนราชการท่ีนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหาร 
ราชการ 

  2.  รับทราบรายชื่อผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีประจําสํานัก 
นายกรัฐมนตรี และสวนราชการท่ีรองนายกรัฐมนตรีไดรับมอบอํานาจจากนายกรัฐมนตรีใหกํากับการบริหารราชการ และสวน
ราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอรัฐมนตรี 

  3.  เห็นชอบใหสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนํารายชื่อผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามขอ 1       
และ 2 เสนอคณะรัฐมนตรีทราบตอไป  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  ภายหลังจากมีประกาศพระบรมราชโองการแตงตั้งรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2544  สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.)  ไดประสานใหรองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และสวนราชการแจงรายชื่อผู
ปฏิบัติหนาท่ี ปคร. โดยพิจารณาจากผูท่ีไมเกษียณอายุราชการในปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2554 และแจงรายชื่อผูท่ีจะปฏิบัติ
หนาท่ี ปคร. ให สลค. เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบตอไป โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  1. ปคร. ของสวนราชการท่ีตองนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแตงตั้ง (สวนราชการท่ีนายกรัฐมนตรีกํากับการ
บริหารราชการและท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี)  มีจํานวนท้ังสิ้น 2 แหง ซ่ึงไดแจงรายชื่อ ปคร. มาแลว  
  2. ปคร.ของรองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีสวนราชการท่ีรัฐมนตรีไดแตงตั้ง ปคร. 
แลว และเสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบ (สวนราชการท่ีรองนายกรัฐมนตรีไดรับมอบอํานาจจากนายกรัฐมนตรีใหกํากับการบริหาร
ราชการ และสวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอรัฐมนตรี)  โดยรองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
มีจํานวนท้ังสิ้น 7 ทาน โดยทุกทานไดแจงรายชื่อ ปคร. มาแลว และในสวนของสวนราชการ มีจํานวนท้ังสิ้น  38 แหง  ซ่ึงแจง
รายชื่อ ปคร. มาแลว 28 แหง และอยูระหวางการพิจารณารายชื่อ 10 แหง   
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  สลค. ไดตรวจสอบคุณสมบัติของผูท่ีมีรายชื่อขางตนท้ังหมดแลว  เปนไปตามขอ 5 ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551  
  บัญชีรายช่ือผูประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

1. ปคร. ของสวนราชการท่ีนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการและท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอ 
นายกรัฐมนตรี 
   

สวนราชการ รายช่ือ ปคร. 
1) สํานักพระราชวัง  นายรัตนาวุธ วัชโรทัย 

ท่ีปรึกษาฝายกิจกรรมพิเศษ 
2) สํานักราชเลขาธิการ นายอินทรจันทร บุราพันธ  

รองราชเลขาธิการ 
 
  2.  ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และสวนราชการท่ีรองนายกรัฐมนตรี
ไดรับมอบหมายอํานาจจากนายกรัฐมนตรีใหกํากับการบริหารราชการ และสวนราชการท่ีอยูในบังคับบัญชาข้ึนตรงตอรัฐมนตรี 
  

รองนายกรัฐมนตรี/ 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี / สวนราชการ 

รายช่ือ ปคร. 

1) รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)  
 

- นายวุฒิพงศ ฉายแสง 
ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 
- นายสรรพภัญู ศิริไปล 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง 

2) รองนายกรัฐมนตรี (รอยตํารวจเอก เฉลิม อยูบํารุง)  นายลําพูน ทองดี  
นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 

3) รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ)  พันตํารวจเอก ปราณรนต สันติปรานรนต 
รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝายการเมือง 

4) รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง)  นายราเชนทร พจนสุนทร 
รองปลัดกระทรวงพาณิชย 

5) รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา)  นายถาวร  จําปาเงิน 
ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 

6) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
(นายสุรวิทย คนสมบูรณ) 

นายจารุวงศ เรืองสุวรรณ  
เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุรวิทย คนสมบูรณ) 

7) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
(นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ) 

นางสาวอมราภรณ ตันติวิภาส 
นักสังคมสงเคราะห 7 ว. 

8) กระทรวงกลาโหม พลเอก วิทวัส รชตะนันทน 
รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

9) กระทรวงการคลัง นายสมชาย  พูลสวัสดิ์ 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

10) กระทรวงการตางประเทศ นายรัชนันท ธนานันท 
เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง 

11) กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา นายเสกสรร นาควงศ 
ผูตรวจราชการกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา 

12) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย นางนภา เศรษฐกร 
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
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13) กระทรวงเกษตรและสหกรณ นายศุภชัย บานพับทอง 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

14) กระทรวงคมนาคม นายจํารูญ ตั้งไพศาลกิจ 
รองปลัดกระทรวงคมนาคม 

15) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม นายสุรพล ปตตานี 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

16) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายวรพัฒน ทิวถนอม 
รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

17) กระทรวงพลังงาน นายคุรุจิต นาครทรรพ 
รองปลัดกระทรวงพลังงาน 

18) กระทรวงพาณิชย นายราเชนทร พจนสุนทร 
รองปลัดกระทรวงพาณิชย 

19) กระทรวงแรงงาน นายอาทิตย อิสโม 
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 

20) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นางนันทวรรณ ชื่นศิริ 
ผูตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

21) กระทรวงศึกษาธิการ นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

22) กระทรวงสาธารณสุข นายณรงค สหเมธาพัฒน 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

23) กระทรวงอุตสาหกรรม นายอุดม วงศวิวัฒนไชย 
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 

24) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร สันติเมทนีดล 
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

25) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางฐะปาณีย อาจารวงศ 
ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา  
ดานประสานกิจการภายในประเทศ 

26) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ ์
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

27) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ 

นายชาญวิทย อมตะมาทุชาติ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาต ิ

28) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

นายโกวิทย เพงวาณิชย 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

29) สํานักขาวกรองแหงชาติ นายฉัตรพงศ ฉัตราคม 
รองผูอํานวยการสํานักขาวกรองแหงชาติ 

30) สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ นายอดิศักดิ์  ตันยากุล 
รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแหงชาติ 

31) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายนิพนธ  ฮะกีมี 
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

32) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบขาราชการ นายอาวุธ  วรรณวงศ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

33) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ศาสตราจารยนายแพทย  สุทธิพร จิตตมิตรภาพ 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
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34) ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ 
เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน 

35) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน นายอุดม  วงศวิวัฒนไชย 
หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
  4.  แตงตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้งศาสตราจารยวิชัย  ริ้วตระกูล เปนประธาน
กรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 18 ตุลาคม  2554 เปนตนไป 
 
  5.  การโอนขาราชการมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา (นัก
บริหารระดับสูง) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายภาณุ  อุทัยรัตน เลขาธิการศูนย
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต (เลขาธิการ ศอ.บต.) (นักบริหารระดับสูง) มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันท่ี 11 
ตุลาคม 2554 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป  
 
  6.  การรับโอนขาราชการมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต (ศอ.บต.)   
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน พันตํารวจเอก ทวี  สอดสอง รอง
ปลัดกระทรวงยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง) กระทรวงยุติธรรม มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต (เลขาธิการ ศอ.บต.) (นักบริหารระดับสูง) ตั้งแตวันท่ี 11 ตุลาคม  2554 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป  
 
  7.  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน   
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พัฒนาท่ีดินชุดเดิม จํานวน 5 คน ท่ีครบวาระการดํารงตําแหนงแลวใหดํารงตําแหนงในวาระตอไป ดังนี้ 1. ศาสตราจารยพิเศษ
สันทัด  โรจนสุนทร 2. นายสมเจตน  จันทวัฒน 3. นายไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ 4. นายสําราญ  สมบัติพานิช 5. นายนพดล    
เภรีฤกษ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 18 ตุลาคม  2554 เปนตนไป  
 
  8.  แตงตั้งขาราชการ  (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแตงตั้ง นางสาวสงศรี  บุญบา ผูตรวจราชการกระทรวง 
(ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป  
 
  9.  แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแตงตั้งนายประชา  เตรัตน ผูตรวจราชการกระทรวง 
(ผูตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ใหดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป  
 
  10.  แตงตั้งขาราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอแตงตั้ง นายดิฐ  อัศวพลังพรหม ใหดํารงตําแหนง
ขาราชการการเมือง ตําแหนงท่ีปรึกษารัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงพาณิชย (นายศิริวัฒน  ขจรประศาสน)  
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  11.  แตงตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้ง นายประเวช  องอาจสิทธิกุล เปนเลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) โดยใหมีผลตั้งแตวันท่ี 31 ตุลาคม  2554   
เปนตนไป  
 
  12.  แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการธนาคารออมสิน แทนกรรมการชุดเดิมท่ีขอลาออก ดังนี้ 1. นางพรรณี  สถาวโรดม ประธานกรรมการ             
2. นาย ช.นันท  เพ็ชญไพศิษฏ กรรมการ 3. นายชัยวัฒน  อุทัยวรรณ กรรมการ 4. นางสาวนงลักษณ  พินัยนิติศาสตร 
กรรมการ 5. นายปสันน  เทพรักษ กรรมการ 6. นายวีระพันธ  จักรไพศาล กรรมการ 7. นายประเสริฐ  หลุยเจริญ กรรมการ   
8. นายเทอดศักดิ์  เหมือนแกว กรรมการ 9. นายอดุลย  ตั้งศัตยาภิรมย กรรมการ 10. นายนันทพล  กาญจนวัฒน  กรรมการ    
11. นายชานนท  โชติวิจิตร กรรมการ  
 

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