
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ขาวท่ี 01/09
                                                         วันท่ี 27 กันยายน  2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  หองประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล     
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เปนประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พรอมดวย นายอนุสรณ เอ่ียมสะอาด                
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน  และนายชลิตรัตน  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ไดแถลงขาว               
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 
  กฎหมาย 
  1.  เรื่อง   รางพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  2.  เรื่อง   รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แกไข 
    บทบัญญัติความผิดเก่ียวกับเพศและความผิดตอเสรีภาพท่ีมีอายุเด็กเปนองคประกอบ 
    ความผิด)  
  3.  เรื่อง  รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการนําทรัพยสินท่ีศาลมีคําสั่งใหตกเปนของแผนดิน
    ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสงใหกระทรวงการคลัง พ.ศ. .... 
  4.  เรื่อง การแกไขกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 
    และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  5.  เรื่อง รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของ
    ท่ีมีถ่ินกําเนิดจากอาเซียน (ฉบับท่ี..) 
 

เศรษฐกิจ 
  6. เรื่อง  ขออนุมัติการกูเงินให บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการ 
    Airport Rail Link 
  7.  เรื่อง  ขออนุมัติการกูเงินในประเทศและใหกูตอแกการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย เพ่ือ
    เปนคาใชจายสําหรับการกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวเขม ชวงหมอชิต-สะพานใหม 
    และชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ 
  8.  เรื่อง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีดานสิ่งแวดลอมของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ครั้งท่ี 3 
  9.  เรื่อง กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2555 
  10.  เรื่อง  ขอปรับเพ่ิมเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาดวยสายเคเบิล
    ใตน้ําไปยังเกาะศรีบอยา เกาะปู และเกาะพีพีดอน จังหวัดกระบี่  
  11.   เรื่อง  โครงการเพ่ิมความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา ระยะท่ี 3 
  12.  เรื่อง   รายงานการโอนงบประมาณรายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามรัฐธรรมนูญแหง
    ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในชวง 6 เดือนแรก  
    (1 ตุลาคม 2553-31 มีนาคม 2554) 
  13.  เรื่อง  แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2555 
  14.  เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
    2554 ของกรมทางหลวง 
  15.   เรื่อง   ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินและอนุมัติเพ่ือทําสัญญาจางกอสราง โครงการปรับปรุงอาคารผูปวยใน
    พิเศษ 14 ชั้น ตอเนื่อง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
  16. เรื่อง  การขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการเงิน 
    สํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทก
    ภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท 
  17.  เรื่อง  ขอสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงิน 
    สํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ิมเติม 
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 สังคม 
 18.   เรื่อง   การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศวาดวยการพัฒนาทางเลือกท่ียั่งยืน 
  19.  เรื่อง   ขออนุมัติขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินยืมกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุน
    สินเชื่อเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในการจัดหาปุยปเพาะปลูก 2546/47  
  20.  เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง สรุปผลการประชุมหารือ 
    สถานการณอุทกภัย 
  21.  เรื่อง การใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยของกระทรวงแรงงาน 

22.  เรื่อง  รายงานผลการกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
    ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 6 และครั้งท่ี 8 ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2554 
  23.  เรื่อง   ขอความเห็นชอบชื่อสะพานและสัญลักษณของสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คํามวน) 
  24.  เรื่อง มาตรการภาษีเพ่ือชวยเหลือประชาชนใหมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง   
  25.  เรื่อง  การเยียวยาชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวนาป 2554/55 ท่ีเก็บเก่ียวและขายผลผลิตกอนเริ่ม
    โครงการรับจํานํา และการชวยคาเมล็ดพันธุแกเกษตรกรท่ีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเสียหายเกินกวารอยละ 50 
  26.  เรื่อง  การใชเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรเปนเงินทุนหมุนเวียนในการรับ
    จํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2554/55  
  27.  เรื่อง   งบประมาณคาใชจายในการสงเสริมการจําหนายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต 
  

ตางประเทศ 
  28.  เรื่อง  การประชุม Asian and Pacific Regional Preparatory Meeting for the UN  
    Conference on Sustainable Development และการประชุมสหประชาชาติวาดวยการ
    พัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2012   
 
  แตงตั้ง 
  29. เรื่อง   แตงตั้ง 
  1.   ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ 
   ปราบปรามยาเสพติด อีกตําแหนงหนึ่ง (กระทรวงยุติธรรม)  
 2. การแตงตั้งขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.)  
 3.  ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
  การทองเท่ียวและกีฬา)  
 4.   แตงตั้งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 5. แตงตั้งผูท่ีจะดํารงตําแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 6.   แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวง 
  สาธารณสุข)  
 7.   การโอนขาราชการมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา 
  (นักบริหารระดับสูง)  
 8.   แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
 9.  แตงตั้งรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา) 
 10. แตงตั้งขาราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)  
 11. แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
 12. แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง   
  (กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  
 13.  แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
 14.  แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
 15.  แตงตั้งขาราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
 16.  แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง   
  (กระทรวงศึกษาธิการ)  



 3 

 17.  แตงตั้งขาราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
 18.  แตงตั้งขาราชการ (กระทรวงแรงงาน) 
 19.  แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
 20.  แตงตั้งขาราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
 21.  แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 5 คณะ 
 22.  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนผูซ่ึงพนจากตําแหนงกอนวาระในคณะกรรมการบริหาร
  สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  
 23.  แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ 
  ประกันภัย  
 24.  แตงตั้งกรรมการผูแทนฝายรัฐบาลในคณะกรรมการคาจางชุดท่ี 18  
 25.  แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  
 26.  มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
  ปฏิบัติหนาท่ีเปนประธานกรรมการ 
 27.  มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตาม
  การปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอยางเปนทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถายทอดสดการแถลงขาวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร สวนตางจังหวัด รับฟงไดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยประจําจังหวัด 
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กฎหมาย 
1. เรื่อง  รางพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติคนเขาเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตรวจพิจารณาแลว ตามท่ีสํานักงานตํารวจแหงชาติเสนอ  และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา  
กอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป  
   ขอเท็จจริง 
  สํานักงานตํารวจแหงชาติรายงานวา  สมควรแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ให
สอดคลองกับอํานาจหนาท่ีของสํานักงานตํารวจแหงชาติ  รวมท้ังปรับปรุงวิธีการแจงคําสั่งเพิกถอนการอนุญาตใหคนตางดาวอยู
ในราชอาณาจักร  และปรับปรุงอัตราโทษใหมใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน  และ
เพ่ือปองกันการทุจริตของเจาหนาท่ีของรัฐ  และการเขามาในราชอาณาจักรโดยไมชอบดวยกฎหมายของแรงงานตางดาว  
ตลอดจนจัดระเบียบการบริหารจัดการแรงงานตางดาวใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงยืนยันขอใหดําเนินการรางพระราชบัญญัติคน
เขาเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตอไป   
   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคนเขาเมือง พ.ศ. 2522 ดังตอไปนี้   
  1. แกไขคําวา “รัฐมนตรี” “อธิบดีหรืออธิบดีกรมตํารวจ” “ผูบังคับการกองตรวจคนเขาเมือง” และ “กอง
ตรวจคนเขาเมือง” เปน “นายกรัฐมนตรี” “ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ” “ผูบัญชาการสํานักงานตรวจคนเขาเมือง” และ 
“สํานักงานตรวจคนเขาเมือง” ตามลําดับทุกแหง (รางมาตรา 4)  
   2. กําหนดใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  และแกไขเพ่ิมเติมองคประกอบของ
คณะกรรมการพิจารณาคนเขาเมืองและชื่อตําแหนงกรรมการตาง ๆ ใหเปนปจจุบัน (รางมาตรา 5)  
  3. แกไขเพ่ิมเติมวิธีการแจงการเพิกถอนการอนุญาตใหคนตางดาวอยูในราชอาณาจักร (รางมาตรา 6)  
  4. ปรับปรุงอัตราโทษใหเหมาะสมยิ่งข้ึน (รางมาตรา 7-รางมาตรา 9)   
  5. แกไขเพ่ิมเติมชื่อตําแหนงในคณะกรรมการเปรียบเทียบใหเปนปจจุบัน (รางมาตรา 10)  
 
2. เรื่อง  รางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แกไขบทบัญญัติความผิดเกี่ยวกับ
เพศและความผิดตอเสรีภาพท่ีมีอายุเด็กเปนองคประกอบความผิด)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบรางพระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (แกไข
บทบัญญัติความผิดเก่ียวกับเพศและความผิดตอเสรีภาพท่ีมีอายุเด็กเปนองคประกอบความผิด) ท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว  และใหสงคณะกรรมการประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณา กอนเสนอสภาผูแทนราษฎร
พิจารณาตอไป  
   สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติ  
  1. กําหนดใหการกระทําชําเราโดยรวมกระทําความผิดดวยกันอันมีลักษณะเปนการโทรมเด็กหญิงหรือกระทํา
กับเด็กชายในลักษณะเดียวกัน  ตองระวางโทษตามมาตรา 277 วรรคสี่  ไมวาเด็กนั้นจะยินยอมหรือไมก็ตาม  และใหศาล
เยาวชนและครอบครัวเปนศาลท่ีมีอํานาจพิจารณาอนุญาตใหผูกระทําความผิดฐานกระทําชําเราท่ีมีอายุไมเกินสิบแปดป  สมรส
กับผูเสียหายซ่ึงเปนเด็กอายุกวาสิบสามปแตไมเกินสิบหาป (รางมาตรา 3 แกไขเพ่ิมเติมมาตรา 277)  
   2. กําหนดใหการกระทําความผิดเก่ียวกับเพศหรือการกระทําความผิดตอเสรีภาพตอเด็กท่ีมีอายุไมเกินสิบสาม
ป  ผูกระทําไมอาจอางความไมรูอายุของเด็กเพ่ือใหพนความรับผิดทางอาญาได (รางมาตรา 4 เพ่ิมมาตรา 285/1 และรางมาตรา 
5 เพ่ิมมาตรา 321/1)  
 
3. เรื่อง รางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการนําทรัพยสินท่ีศาลมีคําส่ังใหตกเปนของแผนดินตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสงใหกระทรวงการคลัง พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการนําทรัพยสินท่ีศาลมีคําสั่งใหตกเปน
ของแผนดินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสงใหกระทรวงการคลัง พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวง
ยุติธรรมเสนอ  และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา  โดยใหรับความเห็นของสวนราชการท่ีเก่ียวของไป
ประกอบการพิจารณาดวย  แลวดําเนินการตอไปได  
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   ขอเท็จจริง  
  กระทรวงยุติธรรมเสนอวา   โดยท่ีมาตรา 51 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 
2542 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 กําหนดใหสํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) สงทรัพยสินท่ีศาลมีคําสั่งใหตกเปนของแผนดิน  โดยหากเปนเงินใหสงเขา
กองทุนก่ึงหนึ่งและสงใหกระทรวงการคลังอีกก่ึงหนึ่ง  ถาเปนทรัพยสินอ่ืนใหดําเนินการตามระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  จึง
ไดเสนอรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการนําทรัพยสินท่ีศาลมีคําสั่งใหตกเปนของแผนดินตามกฎหมายวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสงใหกระทรวงการคลัง พ.ศ. .... มาเพ่ือดําเนินการ   
   สาระสําคัญของรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
  1. ใหยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการนําทรัพยสินท่ีศาลสั่งใหตกเปนของแผนดินตามกฎหมายวา
ดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินสงใหกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2549 (รางขอ 2)  
   2. กําหนดคํานิยามคําวา “ทรัพยสิน” “พนักงานเจาหนาท่ี” “คณะกรรมการ ปปง.” “เลขาธิการ ปปง.” และ 
“สํานักงาน ปปง.” (รางขอ 3)  
   3. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการนําสงทรัพยสินใหแกกระทรวงการคลังกรณีศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของ
แผนดินและคดีถึงท่ีสุด เชน กําหนดใหสํานักงาน ปปง. ดําเนินการตามท่ีกําหนด  เม่ือศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน
และคดีถึงท่ีสุด  และในกรณีท่ีเปนทรัพยสินท่ียังไมอาจติดตามตัวทรัพยสินมาได  ใหพนักงานเจาหนาท่ีของสํานักงาน ปปง. เปน
ผูดําเนินการติดตามตัวทรัพยสินและนํามาดําเนินการตามระเบียบนี้ เปนตน (รางขอ 4-รางขอ 5)   
   4. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการนําสงทรัพยสินใหแกกระทรวงการคลังกรณีศาลมีคําสั่งใหยกคํารองหรือสั่งให
คืนทรัพยสิน เชน ใหสวนราชการท่ีไดรับทรัพยสินท่ีศาลมีคําสั่งใหตกเปนของแผนดินและคดีถึงท่ีสุดไปแลว  หรือสวนราชการท่ีมี
หนาท่ีในการบริหารทรัพยสินนั้นอยู  มีหนาท่ีสงคืนโดยดําเนินการตามท่ีกําหนด  และถาไมอาจสงคืนทรัพยสินได  ใหสวน
ราชการท่ีมีหนาท่ีสงคืนเปนผูชดใชราคาหรือคาเสียหาย  โดยใหถือราคาหรือมูลคาตามท่ีคณะกรรมการประเมินคาเสียหายและ
คาเสื่อมสภาพท่ีสํานักงาน ปปง. แตงตั้งข้ึนกําหนด  เปนตน (รางขอ 6-รางขอ 7)  
  5. กําหนดหลักเกณฑและวิธีการนําสงทรัพยสินใหแกกระทรวงการคลังกรณีศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของ
แผนดินหรือสั่งใหคืนทรัพยสินแตคดียังไมถึงท่ีสุด เชน กรณีศาลมีคําสั่งใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินและไมมีการขอทุเลาการ
บังคับคดีหรือมีแตศาลไมอนุญาตใหทุเลาการบังคับคดี  ในระหวางการอุทธรณหรือฎีกา  ใหสํานักงาน ปปง. เก็บรักษาและ
บริหารทรัพยสินในคดีนั้นตอไป  กรณีศาลมีคําสั่งใหยกคํารองหรือสั่งใหคืนทรัพยสินแกเจาของหรือผูมีสิทธิในทรัพยสินและไมมี
การขอทุเลาการบังคับคดีหรือมีแตศาลไมอนุญาต  ใหสํานักงาน ปปง. ดําเนินการสงคืนทรัพยสินใหเจาของหรือผูมีสิทธิใน
ทรัพยสินโดยเร็ว  และกรณีท่ีศาลมีคําสั่งภายหลังใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินและคดีถึงท่ีสุด  ใหพนักงานเจาหนาท่ีของ
สํานักงาน ปปง. เปนผูดําเนินการติดตามทรัพยสินนั้นและนํามาดําเนินการตามระเบียบนี้  รวมท้ังกําหนดใหกรณีมีปญหา
เก่ียวกับการปฏิบัติใหปลัดกระทรวงการคลังและเลขาธิการ ปปง. รวมกันพิจารณาวินิจฉัยหรือมีคณะทํางานพิจารณาวินิจฉัย
รวมกัน  คําวินิจฉัยใหเปนท่ีสุด เปนตน (รางขอ 8-รางขอ 11) 
 
4. เรื่อง การแกไขกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการรางกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมบัตรประจําตัวประชาชน ใบแทนใบรับ การ
คัดและรับรองสําเนาขอมูลท่ีเก่ียวกับบัตร และยกเวนคาธรรมเนียมการออกบัตรใหม หรือเปลี่ยนบัตร พ.ศ. .... และราง
กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการขอตรวจหลักฐานรายการหรือขอมูลท่ีเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน 
พ.ศ. ... รวม 2 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหสงสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลวดําเนินการ
ตอไปได 

 ขอเท็จจริง 
 กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอวา 

   1. เนื่องดวยพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติบัตร
ประจําตัวประชาชน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2554 ท่ีประกาศใชบังคับแลว มีผลกระทบตอการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมบัตร
ประจําตัวประชาชน ใบแทนใบรับ การคัดและรับรองสําเนาขอมูลเก่ียวกับบัตร และยกเวนคาธรรมเนียมการออกบัตรใหม หรือ
เปลี่ยนบัตร รวมท้ังการขอตรวจหลักฐาน รายการหรือขอมูลท่ีเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชน ตลอดจนการขอใหถายเอกสาร 
คัด หรือรับรองสําเนาขอมูลบัตรประจําตัวประชาชน จึงเห็นควรยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 (ปรับปรุงการกําหนดยกเวนคาธรรมเนียมการออกบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตร
ในกรณีบัตรหายหรือถูกทําลาย หรือบัตรชํารุดในสาระสําคัญ) และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 19 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน
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พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2526 (ปรับปรุงอัตราคาธรรมเนียม) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอน
ท่ี 26 ก วันท่ี 12 เมษายน 2542 รวม 2 ฉบับดังกลาว และปรับปรุงข้ึนใหม  
   2. ดังนั้น เห็นควรปรับปรุงการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมฯ และการยกเวนคาธรรมเนียมการออกบัตรใหมหรือ
การเปลี่ยนบัตร รวมถึงการขอใหถายเอกสาร คัด หรือรับรองสําเนาขอมูลเก่ียวกับบัตรประจําตัวประชาชนข้ึนใหม เพ่ือให
สอดคลองกับพระราชบัญญัติตามขอ 1 ดังกลาว 

 สาระสําคัญของรางกฎกระทรวง 
   1. ปรับปรุงคาธรรมเนียมบัตรประจําตัวประชาชน ใบแทนใบรับ การคัดและรับรองสําเนาขอมูลเก่ียวกับบัตร 
และยกเวนคาธรรมเนียมการออกบัตรใหมหรือเปลี่ยนบัตร 
   2. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการขอตรวจหลักฐานรายการหรือขอมูลเก่ียวกับบัตรประจําตัว
ประชาชน ตลอดจนการขอใหถายเอกสาร คัด ถายเอกสารหรือคัดและรับรองสําเนาขอมูลดังกลาว 
 
5. เรื่อง รางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของท่ีมีถิ่นกําเนิดจาก
อาเซียน (ฉบับท่ี..) 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการรางประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเวนอากรและลดอัตราอากร
ศุลกากรสําหรับของท่ีมีถ่ินกําเนิดจากอาเซียน (ฉบับท่ี..) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ และใหสงคณะกรรมการตรวจสอบราง
กฎหมายและรางอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวดําเนินการตอไปได 

 สาระสําคัญของรางประกาศ 
 กําหนดหลักเกณฑและเง่ือนไขการยกเวนอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสําหรับของท่ีมีถ่ินกําเนิดจาก

อาเซียน โดยผูนําของเขาตองแสดงเอกสารดังตอไปนี้ 
 1. หนังสือรับรองถ่ินกําเนิดสินคา [Form D (ATIGA)] ท่ีออกตามความตกลงการคาสินคาของอาเซียน 
 2. บัญชีราคาสินคาท่ีมีขอความรับรองถ่ินกําเนิดสินคา (Invoice Declaration) ซ่ึงจัดทําโดยผูสงออกรับ

อนุญาต (Certified Exporter) หรือในกรณีท่ีบัญชีราคาสินคาไมมีขอความรับรองถ่ินกําเนิดสินคาท่ีผูสงออกรับอนุญาตรับรอง 
ใหแสดงเอกสารทางการคาอ่ืนท่ีมีขอความรับรองถ่ินกําเนิดสินคาซ่ึงจัดทําโดยผูสงออกรับอนุญาต 

 3. บัญชีราคาสินคา หรือเอกสารทางการคาอ่ืน ไดแก ใบเรียกเก็บเงิน (Billing statements) หรือใบสั่งปลอย
สินคา (Delivery order) หรือบัญชีการบรรจุหีบหอ (Packing list) จากผูสงออกใด ๆ วาสินคาดังกลาวมีถ่ินกําเนิดจากประเทศ
สมาชิกสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใตตามความตกลงการคาสินคาของอาเซียน 

 4. หนังสือรับรองจากผูสงออกใด ๆ วาสินคาดังกลาวมีถ่ินกําเนิดจากประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแหง
เอเชียตะวันออกเฉียงใตตามความตกลงการคาสินคาของอาเซียน 
 

เศรษฐกิจ 
6. เรื่อง ขออนุมัติการกูเงินให บริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด เพ่ือใชเปนทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการ Airport Rail Link 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ อนุมัติและรับทราบตามท่ี กระทรวงการคลัง เสนอดังนี้ 
  1. เห็นชอบแนวทางและรูปแบบในการจัดหาเงินกูเพ่ือทุนหมุนเวียนโดยใหการรถไฟแหงประเทศไทย (รฟท.) 
เปนผูกูเงินจากแหลงเงินกูในประเทศ วงเงิน 1,860 ลานบาท โดยมี กค. คํ้าประกันเงินกู และให รฟท. นําเงินกูดังกลาวมาใหกู
ตอแกบริษัท รถไฟฟา ร.ฟ.ท. จํากัด (บจ. รถไฟฟา ร.ฟ.ท.) ตามมาตรา 39 (4) แหงพระราชบัญญัติการรถไฟแหงประเทศไทย 
พ.ศ. 2494 
  2. อนุมัติให กค. คํ้าประกันเงินกูใหแก รฟท. วงเงิน 1,860 ลานบาท โดยให กค. เปนผูพิจารณาการกูเงิน 
วิธีการกูเงิน เง่ือนไขและรายละเอียดตาง ๆ ของการกูเงินตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 
  3. เห็นชอบเง่ือนไขการรับภาระดอกเบี้ยของรัฐบาลและการเขารวมถือหุนของ กค. 
  4. รับทราบความเห็นของ กค. เก่ียวกับการปรับแนวทางการดําเนินธุรกิจ (Business model) และแผนการ
จัดหารายไดในเชิงพาณิชยของ บจ. รถไฟฟา ร.ฟ.ท. และมอบหมายใหหนวยงานท่ีเก่ียวของไดแก กระทรวงคมนาคม (คค.) และ 
บจ. รถไฟฟา ร.ฟ.ท. ดําเนินการตอไป 
  5. รับทราบผลกระทบจากการดําเนินนโยบายคาโดยสารอัตราเดียว (20 บาท ตลอดสาย) ของรัฐบาลดังนี้ 
  กรณีท่ีรัฐบาลนํานโยบายคาโดยสารอัตราเดียวมาใช : จัดเก็บคาโดยสารในอัตรา 20 บาท ตลอดสาย เฉพาะ 
City Line พบวามีผลกระทบตอการดําเนินงานตอโครงการ Airport Rail Link ดังนี้ 
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  ผลกระทบตอสถานะทางการเงินของ บจ. รถไฟฟา ร.ฟ.ท. สงผลใหกําไรกอนหักดอกเบี้ย ภาษี และคาเสื่อม
ราคา (EBITDA) ติดลบเพ่ิมข้ึนตั้งแตป 2555 – 2562 โดยคาดวา EBITDA จะเริ่มเปนบวกไดในป 2563 และเม่ือรวมภาระในการ
ชําระเงินกูยืมจากสถาบันการเงินสําหรับการลงทุนจัดหาขบวนรถไฟฟาเพ่ิมเติมในระหวางป 2560 – 2674 ประมาณปละ 200 
ลานบาท จะสงผลให บจ. รถไฟฟา ร.ฟ.ท. มีปญหาการขาดสภาพคลองและตองการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ิมข้ึนจากเดิม อีกจํานวน 
2,983 ลานบาท โดยมีความตองการเงินทุนหมุนเวียนในระหวางป 2555 ถึง 2560 ดังนี้ 
  

หนวย : ลานบาท 
ปงบประมาณ 2555 2556 2557 2558 2559 2560 รวม 
เงินทุนหมุนเวียน 420 860 580 - - - 1,860 
เงินทุนหมุนเวียน 
(เพ่ิมเติม) 

500 500 500 500 500 483 2,983 

รวม 920 1,360 1,080 500 500 483 4,843 
 
  ผลกระทบดานคุณภาพการใหบริการ (Level of service) เนื่องจากระบบขบวนรถไฟฟาธรรมดา (City line) 
ท่ีมีอยูปจจุบัน สามารถรองรับผูโดยสารไดสูงสุดไดไมเกิน 42,000 คนตอวัน และปจจุบัน (ป 2554) จํานวนผูโดยสารรถไฟฟา
ธรรมดา (City line) โดยเฉลี่ยอยูท่ี 36,000 คนตอวัน ดังนั้น หากมีการลดราคาคาโดยสารและมีปริมาณผูโดยสารเพ่ิมข้ึนสูงเกิน
กวาท่ีระบบจะรองรับไดก็จะสงตอคุณภาพการใหบริการและความปลอดภัยของผูใชบริการ และมีขอจํากัดในการขยายขีด
ความสามารถ โดยการลงทุนจัดหาขบวนรถไฟฟาเพ่ิมเติมจะตองใชเวลาในการจัดซ้ือและผลิตรถไฟฟาอยางนอย 2 ป 
 
7. เรื่อง ขออนุมัติการกูเงินในประเทศและใหกูตอแกการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับ
การกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวเขม ชวงหมอชิต-สะพานใหม และชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้  
  1. อนุมัติใหกระทรวงการคลังกูเงินในประเทศและใหกูตอแกการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย  (รฟม.) 
เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับคากอสรางโยธา  คาจางท่ีปรึกษาบริหารและควบคุมงาน และคา Provision sum   ของงานโยธา 
โครงการรถไฟฟาสายสีเขียวเขม  ชวงหมอชิต-สะพานใหม  วงเงิน 19,381 ลานบาท  และชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ วงเงิน 
17,838 ลานบาท ซ่ึงเปนสวนท่ีรัฐบาลเปนผูรับภาระการลงทุน โดยให รฟม. บันทึกการลงทุนดังกลาวเปนสวนของทุน 
  2. อนุมัติใหสํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปเปนงบชําระหนี้ใหแก รฟม. 
เพ่ือใชชําระหนี้คืนแกแหลงเงินกูโดยตรงท้ังในสวนเงินตน ดอกเบี้ย และคาใชจายอ่ืนท่ีเก่ียวของ ตามหลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขท่ีกระทรวงการคลังจะไดตกลงกับ รฟม. ตอไป 
  3. เพ่ือใหการบริหารจัดการโครงการสายสีเขียวเขม ชวงแบริ่ง-สมุทรปราการ และชวงหมอชิต-สะพานใหม  ซ่ึง
เปนสวนตอขยายของโครงการรถไฟฟาสายสีเขียวของกรุงเทพมหานคร สามารถเดินรถเชื่อมตอกันไดอยางมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชนสูงสุดตอผูใชบริการ และมีภาระตอรัฐบาลนอยท่ีสุด จึงเห็นควรให รฟม. ในฐานะหนวยงานผูรับผิดชอบการดําเนิน
โครงการสวนตอขยายเรงเจรจากับกรุงเทพมหานคร เพ่ือใหเกิดความชัดเจนเก่ียวกับแนวทางการบริหารการเดินรถไฟฟา โดยให
ครอบคลุมรายละเอียดทางดานเทคนิคของระบบตาง ๆ  เพ่ือใหการเดินรถในอนาคตสามารถเชื่อมตอกันไดอยางบูรณาการ 
 
8. เรื่อง ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีดานส่ิงแวดลอมของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ครั้งท่ี 3 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอ
คณะรัฐมนตรี ดังนี้ 
  1. รับทราบผลการประชุมและแถลงการณรวมสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีดานสิ่งแวดลอมของกลุม
ประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ครั้งท่ี 3  
  2. เห็นชอบตอกรอบแผนงานดานสิ่งแวดลอมและการจัดทําแนวเชื่อมตอเพ่ือการอนุรักษความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2555-2559 รวมท้ังมอบหมาย ทส. พิจารณาปรับปรุงแกไขเอกสาร
ดังกลาวท่ีไมใชสาระสําคัญหรือไมขัดตอผลประโยชนของไทยหากมีความจําเปน โดยไมตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีอีก และ
มอบหมายให ทส. แจงเห็นชอบใหเสนอเอกสารดังกลาวตอท่ีประชุมสุดยอดผูนําประเทศลุมน้ําโขง ครั้งท่ี 4 (The 4

th GMS 
Summit) 
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  สาระสําคัญของเรื่อง 
  ทส. รายงานวา 
  1. นายกรัฐมนตรีมีคําสั่งใหคณะผูแทนไทยเดินทางไปเขารวมการประชุมระดับรัฐมนตรีดานสิ่งแวดลอมของ
กลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ครั้งท่ี 3 เม่ือวันท่ี 27-28 กรกฎาคม 2554 ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 
  2. ในการประชุมระดับรัฐมนตรีดานสิ่งแวดลอมของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ครั้งท่ี 3 มีการออก
แถลงการณรวมและใหการรับรองกรอบแผนงานดานสิ่งแวดลอมและการจัดทําแนวเชื่อมตอเพ่ือการอนุรักษความหลากหลาย
ทางชีวภาพในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2555-2559 (Core Environment Program and 
Biodiversity Conservation Corridors Initiative (CEP-BCI) Phase II Program Framework Document 2012-2016) ซ่ึง
สาระสําคัญของรางแถลงการณรวมและกรอบแผนงานดานสิ่งแวดลอมฯ เปนการแสดงความยินดีตอการดําเนินความรวมมือท่ี
ผานมาระหวางประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และเปนการแสดงเจตนารมณท่ีจะดําเนินความรวมมือตามแผนงานดาน
สิ่งแวดลอมฯ ระยะท่ี 2 โดยมิไดกอใหเกิดพันธกรณีภายใตขอบังคับของกฎหมายระหวางประเทศ และใชวิธีการรับรอง 
(Endorse) โดยไมมีการลงนาม ดังนั้น แถลงการณรวมและกรอบแผนงานดานสิ่งแวดลอมฯ ระยะท่ี 2 จึงไมนาจะเปนหนังสือ
สัญญาตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ตามคําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญท่ี 6-7/2551 ลงวันท่ี 8 
กรกฎาคม 2551 อยางไรก็ตาม แถลงการณรวมและกรอบแผนงานดานสิ่งแวดลอมฯ ระยะท่ี ๒ อาจมีผลผูกพันรัฐบาลไทยในเชิง
นโยบาย จึงจําเปนท่ีจะตองนําเสนอคณะรัฐมนตรี 
  3. นายกรัฐมนตรีแหงราชอาณาจักรกัมพูชาใหความสําคัญกับความรวมมือระหวางกลุมประเทศสมาชิกอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-region: GMS) และหุนสวนเพ่ือการพัฒนาในการกําหนดมาตรการรวมกันในการจัดการ
ความทาทาย เพ่ือบรรลุการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน รวมท้ังการจัดการปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยมีวิสัยทัศนเพ่ือใหมีการพัฒนาควบคูกับความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม  
  4. ผูแทนประเทศสมาชิก GMS ไดรวมกันหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นในการดําเนินงานตามแผนงานดาน
สิ่งแวดลอมฯ ระยะท่ี 1 พ.ศ. 2549-2554 และไดรวมกันพิจารณาแผนงานดานสิ่งแวดลอมฯ ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2555-2559 ซ่ึงจะ
เปนเอกสารผลลัพธท่ีสําคัญของการประชุม โดยหัวหนาคณะผูแทนไทยไดกลาวถึงความสําเร็จของประเทศไทยและผลท่ีไดรับ
ภายใตแผนงานดานสิ่งแวดลอมฯ และตระหนักถึงผลกระทบจากวิกฤติการณดานตางๆ ท่ีสงผลคุกคามตอมนุษยชาติ ซ่ึง
สะทอนใหเห็นรูปแบบการพัฒนาท่ีไมยั่งยืน โดยท่ีประเทศไทยเชื่อวาการเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) จะเปนแนวทางนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยไดนอมนําเอาทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ท่ีมีความสอดคลองกับแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวมาเปนแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาประเทศ 
ท้ังนี้ ประเทศไทยยินดีท่ีจะรวมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณกับประเทศสมาชิก GMS ธนาคารพัฒนาเอเชีย หุนสวนเพ่ือการ
พัฒนา และองคกรตางๆ ตอไป เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนรวมกัน คือ การขจัดความยากจนและการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ังขอให
ประเทศสมาชิก GMS ใชโอกาสในการเขารวมการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2012 (Rio+20) สะทอน
ความตองการของอนุภูมิภาคใหเกิดการเปลี่ยนผานไปสูระบบเศรษฐกิจสีเขียว 
  5. ท่ีประชุมไดรวมกันพิจารณาเอกสารท่ีเปนผลลัพธของการประชุมจํานวน 2 ฉบับ ไดแก 
 5.1 กรอบแผนงานดานสิ่งแวดลอมและการจัดทําแนวเชื่อมตอเพ่ือการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพใน
กลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2555-2559 (Core Environment Program and Biodiversity Conservation 
Corridors Initiative (CEP-BCI) Phase II Program Framework Document 2012-2016) ซ่ึงมีสาระสําคัญในการแกไข
ปญหาความยากจน การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การจัดการระบบนิเวศน และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยจะบูรณาการมาตรการตางๆ กับการดําเนินงานของสาขาอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ ไดแก การเกษตร การคมนาคม 
การทองเท่ียว และพลังงาน โดยจะมีการดําเนินการเสริมสรางความเขมแข็งใหระบบการวางแผนการพัฒนา วิธีการและมาตรการ
ปกปองและปรับปรุงการบริหารจัดการดานการอนุรักษในเชิงพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการสงเสริมการพัฒนาคารบอนต่ํา รวมท้ังเรื่องการเงินท่ียั่งยืนสําหรับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ท้ังนี้ 
หัวหนาคณะผูแทนไทยแจงตอท่ีประชุมวาขณะนี้ประเทศไทยยังไมสามารถใหการรับรองเอกสารกรอบแผนงานดานสิ่งแวดลอมฯ 
ได เนื่องจากจําเปนตองผานกระบวนการภายในประเทศกอนและจะแจงผลการดําเนินการใหธนาคารพัฒนาเอเชียในฐานะฝาย
เลขานุการของกรอบความรวมมือดานสิ่งแวดลอม GMS ทราบตอไป เพ่ือนําเสนอท่ีประชุมสุดยอดผูนําประเทศลุมน้ําโขง ครั้งท่ี 4 
(The 4

th GMS Summit) ในเดือนธันวาคม 2554 ณ กรุงเนปดอว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร พิจารณาใหการรับรอง 
(Endorse) ตอไป 
 5.2 แถลงการณรวมสําหรับการประชุมระดับรัฐมนตรีดานสิ่งแวดลอมของกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 
ครั้งท่ี 3 (Joint Statement for the 3rd GMS Environment Ministers’ Meeting) ซ่ึงมีสาระสําคัญเปนการแสดงความยินดีตอ
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การดําเนินความรวมมือท่ีผานมาระหวางประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง และเปนการแสดงเจตนารมณท่ีจะดําเนินความ
รวมมือตามแผนงานดานสิ่งแวดลอมฯ ระยะท่ี 2 ซ่ึงหัวหนาคณะผูแทนไทยไดใหขอคิดเห็นตอรางแถลงการณรวม และแจงวา
ประเทศไทยจะตองผานกระบวนการภายในประเทศกอนใหการรับรองกรอบแผนงานดานสิ่งแวดลอมฯ ระยะท่ี 2 ท้ังนี้ ผูแทนไทย
ไดหารือในคณะ ทํางานยกรางแถลงการณรวม (Joint Statement Drafting Group) พรอมผูแทนประเทศสมาชิก GMS และผูแทน
ธนาคารพัฒนาเอเชีย โดยผูแทนไทยมีบทบาทสําคัญในการใหขอคิดเห็นเพ่ือใหรางแถลงการณรวมมีความกระชับ สอดคลองกับ
เจตนารมณรวมกันและเกิดประโยชนตอการดําเนินงานตอไปมากท่ีสุด โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 

5.2.1 ยืนยันในขอตกลงรวมกันท่ีจะปฏิบัติตามวิสัยทัศนรวมกันในการบูรณาการใหเกิดความกลมกลืน
และความเจริญของอนุภูมิภาค และเพ่ือใหอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงมีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางม่ันคงควบคูไปกับ
ความกาวหนาทางสังคม และความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม รวมท้ังเปนผูนําในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืนและ
สนับสนุนจุดมุงหมายสูงสุดของการประชุมวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืนและขอตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวของ และยินดีตอการ
สนับสนุนของหุนสวนเพ่ือการพัฒนาในการดําเนินงานตามแผนงานดานสิ่งแวดลอมฯ และการขยายผลสูการดําเนินการระยะท่ี 2  

5.2.2 สนับสนุนการพัฒนาสีเขียว รวมท้ังเศรษฐกิจท่ีสมดุลย และแสวงหาการสงเสริมการใช
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน การอนุรักษระบบนิเวศน การลดความไมเทาเทียมทางเพศและ
ทางเศรษฐกิจ รวมท้ังการสรางงานสีเขียว และยืนยันท่ีจะรวมกันสนับสนุนการเจริญเติบโตท่ีสมดุลยและจะบูรณาการเรื่อง
สิ่งแวดลอมกับการดําเนินงานของสาขาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ไดแก การเกษตร การคมนาคม การทองเท่ียว และพลังงาน รวมท้ัง
แผนการลงทุนตามแนวเขตเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคดวย  

5.2.3 ความพยายามในการดําเนินการผานแผนงานดานสิ่งแวดลอมฯ ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2555-2559 จะ
เสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันและขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษยในประเด็นเรื่องความม่ันคงทางอาหาร การมี
พลังงานท่ีเพียงพอและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเรื่องสิ่งแวดลอม รวมท้ังเนนใน
เรื่องการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ การปรับตัวและการบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
การเสริมสรางความเขมแข็งในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสําหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืน และการลดปญหา
ความยากจนในอนุภูมิภาค 

5.2.4 รัฐบาลแหงราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ใหการรับรองในหลักการตอเอกสารกรอบแผนงาน
ดานสิ่งแวดลอมและการจัดทําแนวเชื่อมตอเพ่ือการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ ในกลุมประเทศอนุภูมิภาคลุมน้าํโขง 
ระยะท่ี 2 พ.ศ. 2555-2559 และรัฐบาลแหงราชอาณาจักรไทยใหการสนับสนุนในหลักการตอเอกสารกรอบแผนงานดาน
สิ่งแวดลอมฯ ดังกลาว และขอใหธนาคารพัฒนาเอเซียสนับสนุนประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง ในการใชประโยชนจาก
ความรูและงบประมาณท่ีมีอยูอยางเหมาะสม รวมท้ังขอใหหุนสวนเพ่ือการพัฒนาสนับสนุนประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง
ตอไปในการสรางความเขมแข็งของสถาบันเพ่ือใหบรรลุผลลัพธท่ีเก่ียวกับการลดความยากจนและการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

6. กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ไมมีขอขัดของในดานสารัตถะของกรอบแผนงานดานสิ่งแวดลอมฯ ระยะ
ท่ี 2 (พ.ศ. 2555-2559) ท้ังนี้ มีขอคิดเห็นเพ่ิมเติมวาเนื่องจากประเทศในลุมน้ําโขงลวนเปนประเทศท่ีมีศักยภาพในทางทองเท่ียว
คอนขางสูงทําใหจํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็ว ดังนั้น หนวยงานดานสิ่งแวดลอมและดานทองเท่ียวควรทํางานรวมกัน
แบบบูรณาการเพ่ือลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากจํานวนนักทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน  
 
9. เรื่อง กรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2555 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(สศช.) เสนอดังนี้ 
  1. รับทราบประมาณการงบประมาณทําการประจําปงบประมาณ 2555 ท่ีคาดวาจะมีกําไรสุทธิ ประมาณ 
83,262 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2554 รอยละ 15.1 โดยสามารถจัดหาเงินสดเพ่ือใชลงทุนไดประมาณ 228,612 ลานบาท และ
รับทราบประมาณการแนวโนมการดําเนินงานชวงป 2556 – 2558 ของรัฐวิสาหกิจท่ีคาดวาผลประกอบการจะมีกําไรสุทธิรวม 
283,189 ลานบาท หรือเฉลี่ยประมาณปละ 94,396 ลานบาท และการเบิกจายลงทุนรวม 1,100,330 ลานบาท หรือเฉลี่ย
ประมาณปละ 366,777 ลานบาท 
  2. เห็นชอบในหลักการกรอบและงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2555 วงเงินดําเนินการ 
จํานวน 613,717 ลานบาท และวงเงินเบิกจายลงทุน จํานวน 319,732 ลานบาท [ไมรวมบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)]  
 ท้ังนี้ ใหกระทรวงเจาสังกัดรับขอเสนอแนะเชิงนโยบายระดับกระทรวง และระดับองคกร ไปพิจารณา
ดําเนินการ รวมท้ังรายงานผลความกาวหนา ของการดําเนินงานและการเบิกจายลงทุนในปงบประมาณ 2555 ให สศช. ทราบ
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ภายในทุกวันท่ี 5 ของเดือน อยางเครงครัด และใหรายงานผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะและความกาวหนาการดําเนิน
โครงการลงทุนทุกไตรมาส ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการติดตามประเมินผลการดําเนินงานและการลงทุนของรัฐวิสาหกิจไดอยาง
ตอเนื่อง 
 รวมท้ังเห็นชอบในหลักการให สศช. ปรับวงเงินลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2555 ให
สอดคลองกับผลการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และการอนุมัติ
โครงการของคณะรัฐมนตรี และใหขยายกรอบวงเงินงบประมาณของรัฐวิสาหกิจประจําปงบประมาณ 2554 เพ่ิมเติม  
 
10. เรื่อง ขอปรับเพ่ิมเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาดวยสายเคเบิลใตน้ําไปยังเกาะศรีบอยา 
เกาะปู และเกาะพีพีดอน จังหวัดกระบ่ี  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติปรับเพ่ิมเงินลงทุน (Cost Overrun) โครงการขยายเขตติดตั้งระบบไฟฟาดวยสายเคเบิลใต
น้ําไปยังเกาะศรีบอยา เกาะปู และเกาะพีพีดอน จังหวัดกระบี่ วงเงิน 116 ลานบาท ใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอ  
 
11. เรื่อง โครงการเพ่ิมความเช่ือถือไดของระบบไฟฟา ระยะท่ี 3  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติใหการไฟฟาสวนภูมิภาค (กฟภ.) ดําเนินโครงการเพ่ิมความเชื่อถือไดของระบบไฟฟา ระยะ
ท่ี 3 (คชฟ.3) วงเงิน 15,155 ลานบาท โดยใชจากเงินกูในประเทศ วงเงิน 11,365 ลานบาท และเงินรายไดของ กฟภ. วงเงิน 
3,790 ลานบาท  และใหความเห็นชอบการกูเงินในประเทศ วงเงิน 11,365 ลานบาท  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ   
 
12. เรื่อง  รายงานการโอนงบประมาณรายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในชวง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553-31 มีนาคม 2554)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานการโอนงบประมาณรายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ ตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในชวง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2553-31 มีนาคม 
2554) ตามท่ีสํานักงบประมาณเสนอ  และใหเสนอรัฐสภาเพ่ือทราบตามมาตรา 169 วรรคสามของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยตอไป   
   สํานักงบประมาณ (สงป.) เสนอวา  
  1. รายงานการโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในชวง 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 
2553-31 มีนาคม 2554) มีการโอนงบประมาณของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ เปนจํานวน 2,881.972 ลานบาท  คิดเปนรอย
ละ 0.14 ของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวนท้ังสิ้น 2,070,000 ลานบาท ซ่ึงการโอนงบประมาณ
รายจายของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจดังกลาว จําแนกเปน 2 กรณี โดยเปนไปตามระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังนี้   
    1.1 เปนการโอนงบประมาณรายจายโดยใชอํานาจของหัวหนาสวนราชการ (ระเบียบฯ ขอ 24-26) 
จํานวน 394.233 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.02 ของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
   1.2 เปนการโอนมีดังนี้  
    2.1 เปนการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณเพ่ือดําเนินการตามนโยบาย
เรงดวนของรัฐบาลหรือตามมติคณะรัฐมนตรี และเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานหรือเปาหมายการดําเนินงานของสวน
ราชการ  จํานวน 1,905,393,846 บาท  งบประมาณรายจายของสวนราชการท่ีตองขอทําความตกลงกับ สงป. (ระเบียบฯ ขอ 
27) จํานวน 2,487.739 ลานบาท คิดเปนรอยละ 0.12 ของงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  
  2. ลักษณะในการโอนงบประมาณรายจาย 
    2.2 เปนการโอนงบประมาณเพ่ือชดใชคืนรายการผูกพันท่ียืมจากปท่ีผานมา จํานวน 360,187,416 
บาท   
   2.3 เปนการโอนงบประมาณระหวางหนวยงานตามท่ีกฎหมายกําหนด จํานวน 604,568,154 บาท   
    2.4 เปนการโอนไปจายเปนเงินชดเชยคางานตามสัญญาแบบปรับราคาได (คา K) เปนคา
สาธารณูปโภค และคาใชจายของขาราชการท่ีเดินทางไปราชการตางประเทศชั่วคราว จํานวน 11,822,499 บาท   
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13. เรื่อง แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2555 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกํากับการบริหาร
หนี้สาธารณะเสนอ ดังนี้ 
  1.อนุมัติแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2555 ซ่ึงประกอบดวย 3 แผนยอย 
  2. อนุมัติการกูเงินและการคํ้าประกันเงินกูในประเทศและตางประเทศของรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจภายใตกรอบ
วงเงินของแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2555  
  3. อนุมัติใหกระทรวงการคลัง (กค.) เปนผูพิจารณาการกูเงิน วิธีการกูเงินเง่ือนไข และรายละเอียดตาง ๆ ของ
การกูเงินและการคํ้าประกันในแตละครั้งไดตามความเหมาะสมและจําเปน ภายใตแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําป
งบประมาณ 2555 แตหากรัฐวิสาหกิจสามารถดําเนินการกูเงินไดเอง ก็ใหสามารถดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปน
ของรัฐวิสาหกิจนั้น ๆ 
  4. อนุมัติใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือผูท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมอบหมายใหเปนผูลง
นามผูกพันการกูเงินและหรือการคํ้าประกันเงินกูและเอกสารท่ีเก่ียวของ ท้ังนี้ กค. จะรายงานผลการดําเนินการตามแผนการ
บริหารหนี้สาธารณะดังกลาวตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ.2549  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะรายงานวา 
คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะไดประชุมเพ่ือพิจารณาแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําป
งบประมาณ 2555 เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 โดยพิจารณาใหความเห็นชอบและรับทราบ ดังนี้ 
  1. แผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ ท่ีคณะกรรมการฯ ไดพิจารณาใหความเห็นชอบและรับทราบใน
ปงบประมาณ 2554 มีวงเงินดําเนินการรวมท้ังสิ้น 1,420,987.66 ลานบาท ประกอบดวยแผนงานยอย 4 แผนงาน 
  1.1 แผนงานยอยท่ี 1-3 ไดแก แผนการกอหนี้ใหมแผนการปรับโครงสรางหนี้ และแผนการบริหาร
ความเสี่ยง (รวมวงเงิน 1,287,004.60 ลานบาท) นั้น เปนแผนท่ีคณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะจะ
พิจารณาใหความเห็นชอบการบรรจุวงเงินกูและบริหารหนี้ในแผนตามความเหมาะสมและจําเปน 
  1.2 สําหรับแผนงานยอยท่ี 4 ไดแก แผนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจ (วงเงิน 133,983.06 
ลานบาท) คณะกรรมการฯ มีมติใหแยกกิจกรรมดังกลาวออกมา โดยไมตองขออนุมัติภายใตกรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ
แตยังคงตองดําเนินการตามข้ันตอนการกูเงินอ่ืน และรายงานใหคณะกรรมการฯ และคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ 
  2. กรอบการพิจารณาตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ มีดังนี้ 
 2.1 นโยบายของรัฐบาลและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 2.2 หลักเกณฑการพิจารณาความตองการกูเงินและบริหารหนี้เพ่ือบรรจุในแผนฯ 
 2.3 สภาพคลองในระบบการเงิน 
  3. รายละเอียดของแผนการบริหารหนี้สาธารณะฯ 
 3.1 แผนการกอนหนี้ใหม 
  3.1.1 การกอหนี้ใหมของรัฐบาล วงเงินรวม 396,372.06 ลานบาท ประกอบดวย (1) หนี้ใน
ประเทศ (เพ่ือชดเชยการขาดดุล) วงเงิน 350,000.00 ลานบาท (2) หนี้ตางประเทศ วงเงิน 31,000 ลานบาท และ (3) หนี้ใน
ประเทศ (รัฐบาลกูมาเพ่ือใหกูตอ) วงเงิน 15,372.06 ลานบาท 
  3.1.2 การกอหนี้ใหมของรัฐวิสาหกิจ (วงเงินรวม 72,794.70 ลานบาท) ประกอบดวย (1) หนี้
ในประเทศ วงเงิน 69,094.70 ลานบาท และ (2) หนี้ตางประเทศ วงเงิน 3,700.00 ลานบาท 
 3.2 แผนการปรับโครงสรางหนี้ 
  3.2.1 การปรับโครงสรางหนี้ของรัฐบาล : หนี้ในประเทศวงเงิน 520,122.45 ลานบาท 
ประกอบดวย (1) หนี้เงินกูเพ่ือชดเชยการขาดดุลงบประมาณ/เม่ือรายจายสูงกวารายได และ (2) หนี้เงินกูเพ่ือชดเชยใชความ
เสียหายให FIDF วงเงิน 340,122.45 ลานบาท 
  3.2.2 การปรับโครงสรางหนี้ของรัฐวิสาหกิจ : หนี้ในประเทศ วงเงิน 120,715.39 ลานบาท 
 3.3 แผนการบริหารความเสี่ยง มีแนวทาง ดังนี้ 
  3.3.1 การบริหารความเสี่ยงหนี้ท่ีจะกอใหม 
  3.3.2 การบริหารความเสี่ยงหนี้คงคาง แบงเปน 2 สวน ไดแก (1) หนี้ตางประเทศ และ (2) 
หนี้ในประเทศ 
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 3.4 แผนการบริหารจัดการหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไมตองขออนุมัติภายใตกรอบแผน ฯ ประกอบดวย 
  3.4.1 การกอหนี้ใหม ประกอบดวย (1) เงินกูของรัฐวิสาหกิจท่ีมีสถานะเปนบริษัทมหาชน
จํากัด และ (2) เงินกูระยะสั้นเพ่ือเสริมสภาพคลองในรูป Credit Line  
  3.4.2 การบริหารหนี้ ประกอบดวย (1) การปรับโครงสรางหนี้ และ (2) การบริหารความ
เสี่ยง 
 4. ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการดําเนินการตามแผนการบริหารหนี้ฯ  
 4.1 ภาพรวมของหนี้สาธารณะ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2554 มียอดหนี้สาธารณะคงคาง 4,263,393.22 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 40.69 ของ GDP ประกอบดวยหนี้ตางประเทศ 344,279.79 ลานบาทและหนี้ในประเทศ 
3,919,113.43 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.08 และรอยละ 91.92 ตามลําดับ 
 4.2 แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปงบประมาณ 2555 มีวงเงินดําเนินการ 1,287,004.60 ลาน
บาท แบงเปน (1) แผนการกูเงินใหม 469,166,76 ลานบาท (2) แผนการปรับโครงสรางหนี้ 640,837.84 ลานบาท และ (3) 
แผนการบริหารความเสี่ยง 177,000 ลานบาท 
 4.3 เม่ือรวมวงเงินการกูเงินและบริหารหนี้ของรัฐวิสาหกิจท่ีไดรับยกเวนไมตองอยูภายใตกรอบวงเงินกู
และบริหารหนี้ของแผนฯ อีกจํานวน 133,983.06 ลานบาท จะทําใหวงเงินดําเนินการบริหารและจัดการหนี้สาธารณะใน
ปงบประมาณ 2555 มีวงเงินเทากับ 1,420,987.66 ลานบาท แบงเปน (1) แผนการกูเงินใหม 508,776.27 ลานบาท (2) 
แผนการปรับโครงสรางหนี้ 641,007.84 ลานบาท โดยเปนการปรับโครงสรางหนี้ในประเทศท้ังสิ้น และ (3) แผนการบริหาร
ความเสี่ยง 271,203.55 ลานบาท 
 4.4 กรอบวงเงินดําเนินการตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
  (1) พระราชบัญญัติการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  (2) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. 2549 
 4.5 การกอหนี้ใหมท้ังหมดจะสามารถระดมทุนไดเพียงพอตอการใชจายของภาครัฐ 
 4.6 กค. สามารถกํากับดูแลใหมีปริมาณการออกพันธบัตรอยางสมํ่าเสมอและเพียงพอท่ีจะสรางอัตรา
ดอกเบี้ยอางอิง (Benchmark) เพ่ือพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในประเทศได 
 
14. เรื่อง ขออนุมัติเปล่ียนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของกรมทางหลวง  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ของกรมทางหลวง จาก รายการคาสํารวจและออกแบบทางหลวงพิเศษเชื่อมระหวางทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 กับทางหลวง
หมายเลข 4 เปน รายการคาจางท่ีปรึกษา การสํารวจออกแบบเบื้องตนและการศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ 
วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอมทางหลวงพิเศษเชื่อมระหวางทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 กับทางหลวงหมายเลข 4 ตามท่ี
กระทรวงคมนาคมเสนอ   
   สาระสําคัญของเรื่อง  
   กระทรวงคมนาคม (คค.) รายงานวา  ตามมติคณะรัฐมนตรี (16 พฤศจิกายน 2553) กรมทางหลวงได
ดําเนินการคัดเลือกบริษัทท่ีปรึกษา พรอมท้ังพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค  และราคาคาบริการของบริษัทท่ีปรึกษาในราคา 
13,999,345 บาท  และไดสงใหสํานักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาความเหมาะสมของราคาคาจาง พรอมท้ังขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดงบประมาณ จาก รายการคาสํารวจและออกแบบทางหลวงพิเศษเชื่อมระหวางทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 กับทาง
หลวงหมายเลข 4 เปน รายการคาจางท่ีปรึกษาการสํารวจออกแบบเบื้องตน  และการศึกษาความเหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ 
วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอม ทางหลวงพิเศษเชื่อมระหวางทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 กับทางหลวงหมายเลข 4 ซ่ึง 
สงป. ไดใหความเห็นชอบความเหมาะสมของราคารายการคาจางท่ีปรึกษา การสํารวจออกแบบเบื้องตน  และการศึกษาความ
เหมาะสมทางดานเศรษฐกิจ วิศวกรรม และผลกระทบสิ่งแวดลอมทางหลวงพิเศษเชื่อมระหวางทางหลวงพิเศษหมายเลข 81 กับ
ทางหลวงหมายเลข 4 ในวงเงินดังกลาวแลว  โดยใหเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 
4,960,000 บาท สวนท่ีขาดอีก จํานวน 9,039,345 บาท  ผูกพันงบประมาณป 2555 โดยใหเสนอขอตั้งงบประมาณรายจาย
ประจําปรองรับเพ่ือใหครบคางานตอไป  สําหรับการเปลี่ยนแปลงรายการใหกรมทางหลวงนําเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือขอ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการกอนหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ ตามนัย ขอ 7 ของระเบียบการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 
2534 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 กอนกรมทางหลวงลงนามในสัญญาจางท่ีปรึกษาตอไป  
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15. เรื่อง  ขออนุมัติเพ่ิมวงเงินและอนุมัติเพ่ือทําสัญญาจางกอสราง โครงการปรับปรุงอาคารผูปวยในพิเศษ 14 ช้ัน 
ตอเนื่อง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ สภากาชาดไทย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการความเหมาะสมของราคาคาปรับปรุงอาคารผูปวยในพิเศษ 14 ชั้น ตอเนื่อง 
ในวงเงิน 283,616,654.02 บาท โดยใหเบิกจายจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ท่ีไดรับอนุมัติใหขยาย
เวลาเบิกจายเงินไดถึงสิ้นเดือนกันยายน 2554 จากกรมบัญชีกลางแลว จํานวน 2,800,000 บาท และงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 29,865,500 บาท ซ่ึงไดจัดสรรงบประมาณแลว สวนท่ีขาดอีกจํานวน 23,334,500 
บาท ใหเสนอขอต้ังงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตอ ๆ ไป และใชเงินนอกงบประมาณสมทบ จํานวน 
227,616,654.02 บาท และโดยท่ีรายการปรับปรุงอาคารผูปวยในพิเศษ 14 ชั้น ตอเนื่อง มีวงเงินและระยะเวลากอหนี้ผูกพัน
เกินกวาท่ีคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติไว จากปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2554 เปนปงบประมาณ พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2556 ให
สภากาชาดไทยนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ืออนุมัติวงเงินท่ีเพ่ิมข้ึน และขยายระยะเวลากอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณกอนลงนาม
ในสัญญาจาง ตามระเบียบการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 ขอ 7 (3) 
พรอมท้ังขอใหคณะรัฐมนตรีผอนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับหลักเกณฑการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณและ
มาตรการอ่ืนท่ีเก่ียวของ ตามมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการเปลี่ยนแปลงรายการและเงินงบประมาณ อีกท้ัง ให
สภากาชาดไทยดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของ โดยดําเนินการกันเงินตามระเบียบฯ กับกระทรวงการคลังตอไป อนึ่ง หาก
กระทรวงการคลังพิจารณาไมอนุมัติใหมีการกันเงิน อันสงผลใหเงินงบประมาณตกเปนพับไป เห็นควรใหสภากาชาดไทยใชเงิน
นอกงบประมาณมาสมทบในสวนของเงินงบประมาณท่ีพับไปดังกลาวตอไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
16. เรื่อง การขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปนเพ่ือชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการในการดําเนินการชวยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาท จากงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน รวมงบประมาณท้ังสิ้น 
1,683,395,000 บาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และใหกระทรวงมหาดไทยไปทําความตกลงกับสํานักงบประมาณ ดังนี้ 
  1. จายเงินชวยเหลือแกผูประสบภัย ครัวเรือนละ 5,000 บาท ตามขอมูลครัวเรือนผูประสบภัยเบื้องตนของ
จังหวัด จํานวน 36 จังหวัด ในกรอบครัวเรือน จํานวน 334,039 ครัวเรือนจํานวนเงิน 1,670,195,000บาท ซ่ึงเปนจํานวน
ครัวเรือนท่ีประเมินเบื้องตน จังหวัดตองมีการตรวจสอบใหมีความถูกตองชัดเจนตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 6 กันยายน 2554 
กอนการจายเงินชวยเหลือ และใหสามารถถัวจายขามจังหวัดไดท้ังหมด โดยใหสํานักงบประมาณจัดสรรเงินงบประมาณตรงให
ธนาคารออมสินเพ่ือดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยตอไป 
  2. คาใชจายในการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยสนับสนุนการอํานวยการและการบริหารสถานการณอุทกภัย  
วาตภัย และดินโคลนถลม เพ่ือปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยจํานวน 13,200,000 บาท 
 
17. เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ิมเติม 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเปน เพ่ิมเติมใหแกกระทรวงมหาดไทยเพ่ิมเติมใหกับจังหวัด 23 จังหวัด ๆ ละ 10 ลานบาท เพ่ือบรรเทาความ
เดือดรอนใหกับประชาชนอยางทันทวงที 
 

สังคม 
18. เรื่อง  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวางประเทศวาดวยการพัฒนาทางเลือกท่ีย่ังยืน  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรม โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) เสนอดังนี้   
  1. เห็นชอบใหหนังสือแลกเปลี่ยนเพ่ือใชเปนความตกลงระหวางสหประชาชาติกับรัฐบาลไทยในการเปน
เจาภาพจัดการสัมมนาและการประชุมนานาชาติวาดวยการพัฒนาทางเลือกท่ียั่งยืน  การแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด  และ
การสรางแนวทางปฏิบัติสากล  เม่ือวันท่ี 6 กันยายน  ค.ศ. 2010 ยังคงมีผลใชไดเนื่องจากไมมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ใน
สาระสําคัญของการเปนเจาภาพจัดการสัมมนาและการประชุมนานาชาติวาดวยการพัฒนาทางเลือกท่ียั่งยืน การแลกเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด  และการสรางแนวทางปฏิบัติสากล   
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   2. อนุมัติใหถือปฏิบัติวาหากมีการเพ่ิมเติมใด ๆ ในเอกสารขอตกลงในเรื่องเดียวกันนี้ท่ีไมไดมีการเปลี่ยนแปลง
ในสาระสําคัญ  รวมท้ังไมไดมีผลตอการเปลี่ยนแปลงเขตอํานาจพ้ืนท่ีตามกฎหมายระหวางประเทศ  หรือมีผลกระทบตอความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ  หรือมีผลผูกพันดานการคา การลงทุนหรืองบประมาณของประเทศอยางมีนัยสําคัญ   
ใหหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายสามารถดําเนินการไดเลย  โดยไมตองผานความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีอีก   
  3. อนุมัติใหเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา เปนผูแจงยืนยันกับสํานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแหง
สหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC) ในนามรัฐบาลไทยวาหนังสือแลกเปลี่ยนฯ เม่ือวันท่ี 
6 กันยายน ค.ศ. 2010 ยังมีผลใชไดและรัฐบาลไทยยืนยันการขอรับการสนับสนุนจาก UNODC ในการจัดสัมมนาและการ
ประชุมนานาชาติฯ ในครั้งนี้ ตอไป   
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงยุติธรรมโดยสํานักงาน ป.ป.ส. รายงานวา  
  1. การสัมมนาและการประชุมนานาชาติวาดวยการพัฒนาทางเลือกท่ียั่งยืน การแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติท่ีดี
ท่ีสุด  และการสรางแนวทางปฏิบัติสากล ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดมีมติ (2 พฤศจิกายน 2553) นั้น  สืบเนื่องมาจากประเทศไทยและ
ประเทศเปรูไดรวมกันเสนอรางขอมติเรื่อง“Promoting best practices and lessons learned for the sustainability and 
integrality of alternative development programmes” ซ่ึงผานการรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด 
(Commission on Narcotic Drugs-CND) สมัยท่ี 52 เม่ือเดือนมีนาคม 2552 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย โดยขอมติ
ดังกลาวมีสาระสําคัญ คือ การใหความสําคัญกับการพัฒนาทางเลือกในฐานะแนวทางหนึ่งในการดําเนินนโยบายเพ่ือลดการปลูก
พืชเสพติดท่ียั่งยืน  รวมท้ังยอมรับบทบาทของประเทศกําลังพัฒนาท่ีดําเนินโครงการพัฒนาทางเลือกจนเกิดความเชี่ยวชาญและ
แนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด  ซ่ึงในการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยท่ี 53 เม่ือเดือนมีนาคม 2553 ประเทศไทยและ
ประเทศเปรูไดรวมกันเสนอขอมติท่ี 53/6 ในการรวมกันเปนเจาภาพจัดการสัมมนาและการประชุมนานาชาติฯ โดยรัฐบาลไทย
ไดกําหนดจัดกิจกรรมดังกลาวในวันท่ี 12-29 พฤศจิกายน 2553 แตมีการเลื่อนออกไป  เนื่องจากผูแทนระดับสูงท่ีสําคัญของ 
UNODC ไมสามารถเดินทางมาเขารวมการสัมมนาได  ประกอบกับประเทศท่ีพัฒนาแลว  โดยเฉพาะกลุมประเทศในยุโรปหลาย
ประเทศติดภารกิจไมสามารถเดินทางมารวมสัมมนาได  ทําใหไมไดความหลากหลายของกลุมประเทศจากภูมิภาคตาง ๆ   
   2. ในระหวางการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยท่ี 54 เม่ือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2554 ประเทศไทยและ
ประเทศเปรูไดแจงยืนยันการดําเนินการตามขอมติดังกลาวท่ีประเทศไทยและประเทศเปรูจะเปนเจาภาพจัดการสัมมนาและการ
ประชุมนานาชาติฯ ในป 2554-2555 อีกครั้งหนึ่ง  โดยประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการในเดือน
พฤศจิกายน 2554  และประเทศเปรูไดยืนยันท่ีจะเปนเจาภาพจัดการประชุมนานาชาติในป พ.ศ. 2555  
  3. กระทรวงยุติธรรมโดยสํานักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหนวยงานกลางดานยาเสพติดไดประสานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ คือ กระทรวงการตางประเทศ (กต.) มูลนิธิแมฟาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องคการ
มหาชน) สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) และ UNODC เพ่ือรวมกันเปนเจาภาพจัดการ
สัมมนาเชิงปฏิบัติการในระหวางวันท่ี 6-12 พฤศจิกายน 2554 ณ จังหวัดเชียงรายและจังหวัดเชียงใหม  ซ่ึงนอกจากจะเปนการ
เผยแพรและแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุด  และการสรางเครือขายความรวมมือระหวางผูเชี่ยวชาญและผูปฏิบัติงานท่ี
เก่ียวของกับการพัฒนาทางเลือกแลว  ยังจะเปนการแสดงถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในดานการ
พัฒนาทางเลือกและเพ่ือเทิดพระเกียรติในวโรกาสท่ีจะทรงมีพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษาในป 2554 อีกดวย   
  4. การจัดการสัมมนาและการประชุมนานาชาติฯ ครั้งนี้ UNODC จะทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการ  เนื่องจาก
ถือวาเปนการประชุมในกรอบสหประชาชาติและจําเปนตองใชคณะเจาหนาท่ีจากสํานักงานสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา 
(United Nations Office in Vienna-UNOV) และ UNODC เพ่ือท่ีเอกสารรายงานการประชุมจะไดมีรูปแบบท่ีถูกตองตาม
รูปแบบของสหประชาชาติ (UN Format) สําหรับการเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยท่ี 55 ท้ังนี้ UNODC ได
มีหนังสือแลกเปลี่ยน (Exchange of Letter) ถึงเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา แจงประมาณการคาใชจายตาง ๆ สําหรับการ
ทําหนาท่ีของคณะเจาหนาท่ีจาก UNOV และ UNODC ในการเปนฝายเลขานุการ  พรอมท้ังขอใหรัฐบาลไทยโอนเงินคาใชจาย
จํานวน 69,647 ดอลลารสหรัฐใหแก UNOV ภายในเดือนกันยายน 2554 และใหรัฐบาลไทยยืนยันวาหนังสือแลกเปลี่ยนฯ เม่ือ
วันท่ี 6 กันยายน ค.ศ. 2010 ยังคงมีผลใชไดเนื่องจากไมไดมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในสาระสําคัญ  
 
19. เรื่อง  ขออนุมัติขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินยืมกองทุนสงเคราะหเกษตรกร โครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือชวยเหลือ
เกษตรกรในการจัดหาปุยปเพาะปลูก 2546/47  
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  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบใหขยายเวลาการชําระหนี้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในการจัดหา
ปุยปเพาะปลูก 2546/47 ของกรมสงเสริมสหกรณใหกับลูกหนี้โครงการฯ จํานวน 9 แหง ออกไปจนกวาจะเสร็จสิ้นการบังคับคดี
กับสถาบันเกษตรกร ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ   
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณรายงานวา  
  1. กรมสงเสริมสหกรณไดดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (18 ธันวาคม 2550) แลวโดยไดขยายระยะเวลาการ
ชําระหนี้ในสวนของลูกหนี้โครงการฯ จํานวน 18 แหงท่ีไดรับการปรับโครงสรางหนี้ใหขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออกไป 3 ป  
แตปรากฏวามีลูกหนี้โครงการท่ีคางชําระอยูอีก 9 แหง  จํานวนเงิน 1,428,814.62 บาท  จึงไดนําเสนอคณะกรรมการสงเคราะห
เกษตรกรขอขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออกไปอีกจนกวาจะเสร็จสิ้นการบังคับคดี   
   2. ในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร ครั้งท่ี 4/2554 เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2554 ท่ีประชุมได
มีมติเห็นชอบใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีขยายระยะเวลาการชําระหนี้โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพ่ือชวยเหลือเกษตรกรในการ
จัดหาปุยปเพาะปลูก 2546/47 ของกรมสงเสริมสหกรณใหกับลูกหนี้โครงการฯ จํานวน 9 แหง เปนเงินจํานวน 1,428,814.62 
บาท ออกไปจนกวาจะเสร็จสิ้นการบังคับคดีกับสถาบันเกษตรกร  
   3. เนื่องจากคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม 2525 อนุมัติในหลักการใหคณะกรรมการสงเคราะห
เกษตรกรมีอํานาจพิจารณาอนุมัติใหขยายเวลาการชําระหนี้กองทุนสงเคราะหเกษตรกรไดภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป ดังนั้น 
การท่ีกรมสงเสริมสหกรณเสนอใหคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกรขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินยืมกองทุนสงเคราะห
เกษตรกรออกไปจนกวาจะเสร็จสิ้นการบังคับคดีกับสถาบันเกษตรกร  จึงไมอยูในอํานาจของคณะกรรมการสงเคราะหเกษตรกร
ท่ีจะพิจารณาอนุมัติได  ตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 
20. เรื่อง การรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง สรุปผลการประชุมหารือสถานการณอุทกภัย 

 คณะรัฐมนตรีรับทราบการรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง สรุปผลการประชุมหารือ
สถานการณอุทกภัย และรายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรีตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ (กษ.) เสนอ 

 สาระสําคัญของเรื่อง 
 กษ. ไดรายงานผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (11 ส.ค. 54, 16 ส.ค. 54) ดังนี้ 
 1. กษ. ไดประชุมหารือรวมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เพ่ือพิจารณาแนวทางการ

แกไขปญหาการเกิดอุทกภัยซํ้า และการบริหารจัดการลุมน้ําใหมีประสิทธิภาพ เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2554 เพ่ือกําหนด      
แนวทางการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เปนประธานการประชุม ซ่ึงท่ีประชุมไดมอบหมายใหกรมชลประธานและกรมทรัพยากรน้ําเรงตรวจสอบแผนงานในความ
รับผิดชอบท่ีมีความพรอมสามารถดําเนินงานไดทันทีในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือดําเนินการในระยะเรงดวน โดยเริ่มในลุม
น้ํายมและลุมน้ํานาน ซ่ึงเปนพ้ืนท่ีท่ีประสบภัยซํ้าซากตามท่ีนายกรัฐมนตรีสั่งการกอนและใหกรมชลประทานเปนหนวยงานหลัก
ในการนําแผนงานของกรมทรัพยากรน้ํามาบูรณาการรวมกับแผนพัฒนากรมชลประทานระดับลุมน้ําอยางเปนระบบ ซ่ึงเปน
แผนการบริหารจัดการน้ําใน 25 ลุมน้ํา ท่ีกรมชลประทานไดเสนอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบในหลักการแลวเม่ือวันท่ี 18 
ธันวาคม 2550 และวันท่ี 1 มีนาคม 2554 

 2. กรมชลประทานไดประชุมหารือรวมกับกรมทรัพยากรน้ํา เม่ือวันท่ี 19 สิงหาคม 2554 เพ่ือพิจารณา     
แนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงกรมทรัพยากรน้ําไดรับทราบแนวทางการดําเนินงานตามขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี และ
จะเรงจัดทําขอมูลแผนงานท่ีมีความพรอม สามารถดําเนินการไดทันทีในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหกรมชลประทานเพ่ือนํามา
บูรณาการรวมกับแผนการบริหารจัดการน้ําใน 25 ลุมน้ําของกรมชลประทาน สวนแผนการดําเนินงานในระยะกลางและระยะ
ยาว ซ่ึงจําเปนตองใชเวลาในการเตรียมความพรอมกอนการดําเนินการ กรมชลประทานจะประสานใหกรมทรัพยากรน้ํารวม
ดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของอีกครั้งในโอกาสตอไป นอกจากนั้น ท่ีประชุมยังไดเห็นชอบใหจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งแรกใน
วันท่ี 31 สิงหาคม 2554 ท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

 3. กษ. โดยกรมชลประทานและ ทส. โดยกรมทรัพยากรน้ํา ไดรวมเปนเจาภาพในการเชิญหนวยงานท่ี
เก่ียวของเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือพิจารณาแนวทางการแกไขปญหาการเกิดอุทกภัยในลุมน้ํายมและลุมน้ํานาน เม่ือ
วันท่ี 31 สิงหาคม 2554 ณ จังหวัดพิษณุโลก ซ่ึงเปนการประชุมรวมกันของผูท่ีเก่ียวของ ท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชนในระดับจังหวัด เชน ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ ผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนจากหอการคา
จังหวัด ผูแทนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ผูแทนจากสมาคมธุรกิจการทองเท่ียวจังหวัด ผูแทนเกษตรกรในพ้ืนท่ี คณะกรรมการ
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ลุมน้ํายม-ลุมน้ํานาน และผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือชี้แจงความเขาใจใหทุกภาคสวนรับทราบสาเหตุ สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึน แนว
ทางการแกไขปญหาท่ีภาครัฐจะสามารถดําเนินการได และเปดโอกาสใหภาคประชาชนรวมแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาท่ี
เกิดข้ึน ตลอดจนแนวทางการแกไขปญหารวมกันอยางเหมาะสม พรอมท้ังพิจารณาแผนงานโครงการเรงดวนท่ีกรมชลประทาน
ไดบูรณาการรวมกับกรมทรัพยากรน้ําแลว ตามขอ 2 โดยกรมชลประทานจะนําขอคิดเห็นจากการประชุมครั้งนี้ไปพิจารณา
ประกอบการดําเนินการตอไป ซ่ึงผลการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปไดดังนี้ 
  3.1 ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2554 ผูรวมประชุมไดอภิปรายและแสดงความเห็น
เก่ียวกับแนวทางการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางกวางขวาง และไดพิจาณาเห็นชอบแผนงานโครงการระยะเรงดวนท่ีจําเปนตอง
ดําเนินการ และสามารถดําเนินการไดทันทีในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมท้ังสิ้น 9 ประเภทงาน 149 รายการ แยกเปน
แผนงานในลุมน้ํายม 83 รายการ ลุมน้ํานาน 66 รายการ ซ่ึงแผนการดําเนินงานดังกลาวจะประกอบดวยงานท่ีสามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จภายใน 1 ป และงานท่ีตองผูกพันงบประมาณมากกวา 1 ปข้ึนไป คาดวาจะตองใชงบประมาณในการ
ดําเนินการ จํานวนท้ังสิ้น 21,902.997 ลานบาท (ไมรวมคาใชจายในการจัดหาท่ีดินเพ่ือใชในการกอสรางอีก 138.9 ลานบาท) 
นอกจากนั้น ยังมีแผนงานในสวนท่ีภาคประชาชนเสนอใหดําเนินการเพ่ิมเติม ซ่ึงกรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ําจะไดนํา
ขอคิดเห็นดังกลาวไปประกอบการพิจารณา หากโครงการมีความเหมาะสมก็จะเรงดําเนินการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ 
ท้ังนี้ กรมชลประทานและกรมทรัพยากรน้ําไดนําโครงการระยะเรงดวน ท้ัง 149 รายการเสนอไวในคําของบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือจะไดดําเนินการตามแผนงานตอไป 
  3.2 ปจจุบันมีปญหาอุปสรรคคือมีขอจํากัดในการดําเนินงานคือ เรื่องความพรอมของโครงการในสวนท่ี
ราษฎรเสนอใหดําเนินการเพ่ิมเติม ซ่ึงบางสวนยังไมมีการพิจารณาความเหมาะสมทางดานวิศวกรรม และการเตรียมความพรอมใน
ดานตาง ๆ จึงจําเปนตองใชเวลาในการดําเนินการในสวนท่ีเก่ียวของอีกระยะหนึ่ง 
  3.3 ในสวนของแนวทางการแกไขนั้น สําหรับโครงการท่ียังไมมีความพรอมในการดําเนินการ กรม
ชลประทานและกรมทรัพยากรน้ําจะเรงพิจารณาดําเนินการเตรียมความพรอมในดานตาง ๆ และหากโครงการมีความเหมาะสม 
ก็จะเสนอขอดําเนินการกอสรางตามข้ันตอนโดยเร็วตอไป 

 4. การจัดทําแผนงานในระยะกลางและระยะยาว กรมชลประทานจะนําแผนงานของกรมทรัพยากรน้ํามาบูรณา
การกับแผนการบริหารจัดการน้ําใน 25 ลุมน้ําของกรมชลประทาน และรวมกับกรมทรัพยากรน้ําในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 
เพ่ือรับฟงความคิดเห็นของหนวยงานท่ีเก่ียวของประกอบการจัดทําแผนงานโครงการ ในลักษณะเดียวกับแผนงานระยะเรงดวน
ตอไป 
 
21. เรื่อง การใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยของกระทรวงแรงงาน 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยของกระทรวงแรงงาน ตามท่ีกระทรวงแรงงาน
เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงแรงงาน (รง.) รายงานวา 
  1. รง. ไดจัดตั้งศูนยชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ รง. ท้ังในสวนกลางและภูมิภาค โดยใหหนวยงานในสังกัด 
รง. รวมมือกันเฝาระวัง ติดตามสถานการณ เพ่ือใหความชวยเหลือตามภารกิจและมาตรการตาง ๆ ของสวนราชการในสังกัด รง. 
  2. สถานการณภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคม 2554 จนถึงปจจุบัน กอใหเกิดความสูญเสีย
และทําใหประชาชนประสบความเดือดรอนเปนจํานวนมาก รง. ตระหนักถึงความเดือดรอนในดานอาชีพและรายไดของ
ประชาชนไดกําชับสั่งการใหหนวยงานสังกัดใหความชวยเหลือประชาชน ลูกจาง และสถานประกอบการอยางเรงดวนและ
กําหนดแผนการชวยเหลือภายหลังน้ําลด 
   3. การชวยเหลือผูประสบความเดือดรอนอยางเรงดวน รง. ไดพิจารณาเงินเหลือจายจากการดําเนินงานตาม
แผนท่ีบรรลุวัตถุประสงคแลว จํานวน 5,881,524 บาท เพ่ือใหความชวยเหลือผูประสบความเดือดรอนใน 8 จังหวัด ไดแก 
เพชรบูรณ พิจิตร นครสวรรค อุทัยธานี ชัยนาท สิงหบุรี อางทอง และพระนครศรีอยุธยา โดยจะสามารถใหความชวยเหลือได
ประมาณ 11,500 คน เปนการจางใหทํางานท่ีเปนประโยชนตอชุมชนและสาธารณะ ประมาณ 6 – 7 วัน คาจางวันละ 150 บาท 
จะทําใหผูเดือดรอนมีรายไดสําหรับเลี้ยงชีพในระหวางเดือดรอนประมาณ 900 – 1,050 บาท 
  4. ไดจัดทําโครงการจางงานเรงดวนและพัฒนาทักษะฝมือเพ่ือบรรเทาความเดือดรอนดานอาชีพ เพ่ือขอรับการ
จัดสรรงบประมาณประจําป 2555 ในการใหความชวยเหลือผูประสบความเดือดรอน จํานวน 300 ลานบาท โดยตั้งเปาหมายวา
จะสามารถชวยเหลือผูเดือดรอนไดไมนอยกวา 75,000 คน 
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22. เรื่อง รายงานผลการกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 6 
และครั้งท่ี 8 ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2554 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการกูเงินเพ่ือปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 ครั้งท่ี 4 ครั้งท่ี 6 และครั้งท่ี 8 ซ่ึงกระทรวงการคลังไดกูเงินระยะยาวโดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวนรวม 4,113.83 
ลานบาท ในวันท่ี18 พฤษภาคม 2554 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงการคลัง (กค.) รายงานวา การปรับโครงสรางหนี้พันธบัตรออมทรัพยในครั้งนี้ดําเนินการโดย 
  1. การไถถอนพันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งท่ี 4 และ ครั้งท่ี 6 
  กค. ไดทดรองจายเงินจากบัญชีเงินฝาก กค. เพ่ือไปไถถอนพันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
ครั้งท่ี 4 ครบกําหนดเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2554 จํานวน 2,000.00 ลานบาท และพันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2549 ครั้งท่ี 6 ครบกําหนดเม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2554 จํานวน 1,385.37 ลานบาท รวมจํานวน 3,385.37 ลานบาท 
  2. การไถถอนพันธบัตรออมทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งท่ี 8 และการชําระคืนเงินทดรองจายจาก
บัญชีเงินฝาก กค.  
  เนื่องจากวันท่ี 15 พฤษภาคม 2554 เปนวันหยุดราชการจึงเลื่อนการไถถอนพันธบัตรออมทรัพย ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งท่ี 8 ท่ีครบกําหนดจํานวน 728.46 ลานบาท เปนวันท่ี 18 พฤษภาคม 2554 ซ่ึง กค. ได
ดําเนินการปรับโครงสรางหนี้จํานวนดังกลาวท้ังจํานวนรวมกับการชําระคืนเงินทดรองจายท่ีไดใชไปในการไถถอนพันธบัตรออม
ทรัพย ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ครั้งท่ี 4 และ ครั้งท่ี 6 โดยกูเงินระยะยาวโดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวนรวม 
4,113.83 ลานบาท ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2554 ภายใตพระราชกําหนดใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินและจัดการเงินกูเพ่ือ
ชวยเหลือกองทุนเพ่ือการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ระยะท่ีสอง พ.ศ. 2545 
  อนึ่ง การกูเงินเพ่ือการปรับโครงสรางหนี้ดังกลาวตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกูเงินเพ่ือการปรับ
โครงสรางหนี้ โดยตั๋วสัญญาใชเงินในปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ครั้งท่ี 3 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไดนําลงประกาศในราช
กิจจานุเบกษา ฉบับประกาศและงานท่ัวป เลม 128 ตอนพิเศษ 64 ง เม่ือวันท่ี 8 มิถุนายน 2554 แลว 
 
23. เรื่อง  ขอความเห็นชอบช่ือสะพานและสัญลักษณของสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คํามวน)  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบชื่อสะพานและสัญลักษณของสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คํามวน) ตามท่ีกระทรวง
คมนาคมเสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  กระทรวงคมนาคมรายงานวา  
  1. กรมทางหลวงไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารางความตกลงระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาววาดวยการบริหาร การบํารุงรักษา และการใชงานสะพานมิตรภาพ 3 นครพนม-คํามวน ซ่ึงไดมีการ
ประสานงานกับคณะกรรมการฝายลาวอยางตอเนื่อง  โดยคณะกรรมการฯ ท้ังสองฝายมีความเห็นเก่ียวกับชื่อสะพานและ
สัญลักษณของสะพานตรงกัน ดังนี้  
    1.1 ชื่อสะพานใชชื่อสะพานวา “สะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คํามวน)” สอดคลองตามชื่อสะพาน
ขามแมน้ําโขงแหงท่ี 1 หนองคาย-เวียงจันทน ซ่ึงใชชื่อวา “สะพานมิตรภาพ” และสะพานขามแมน้ําโขงแหงท่ี 2 มุกดาหาร-
สะหวันนะเขต ซ่ึงใชชื่อวา “สะพานมิตรภาพ 2 (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต)” และเปนไปตามความตกลงวาดวยการกอสราง
สะพานมิตรภาพ 3 นครพนม-คํามวน  
    1.2 สัญลักษณ เขียนชื่อสะพานเปน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ลาว และอังกฤษ อยูภายในกรอบวงกลม  
ตรงกลางมีรูปเสาสัญลักษณและพ้ืนสะพานมุงหนาไปหาฝงตรงกันขาม  ดานบนมีรูปธงชาติของท้ังสองประเทศ   
   ตราสัญลักษณดังกลาวจะนําไปติดตั้งแสดงบนสะพานเปนการถาวร  เพ่ือเปนการแบงกรรมสิทธิ์
สะพานของแตละประเทศ  และคณะกรรมการฯ ของท้ังสองฝายไดเห็นชอบรวมกันแลว  อยางไรก็ตาม การตั้งชื่อสะพานและ
สัญลักษณของสะพานจะตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐบาลของท้ังสองประเทศ   
   2. กระทรวงคมนาคมไดขอความรวมมือจากกระทรวงการตางประเทศในการพิจารณาใหขอคิดเห็นตอชื่อ
สะพานและสัญลักษณของสะพานมิตรภาพ 3 (นครพนม-คํามวน) ซ่ึงกระทรวงการตางประเทศแจงผลการพิจารณาวา  ไมมี
ขอขัดของแตอยางใดหากกระทรวงคมนาคมและสวนราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของท้ังฝายไทยและลาวพิจารณาแลวเห็นวา
เหมาะสมและสอดคลองกับกฎหมายท่ีเก่ียวของ  และอยูบนพ้ืนฐานของความเทาเทียมและเสมอภาคกันระหวางประเทศไทย
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว   
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24. เรื่อง มาตรการภาษีเพ่ือชวยเหลือประชาชนใหมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไมเกินจํานวนภาษีท่ีพึง
ชําระในแตละปภาษีใหแกบุคคลธรรมดาท่ีซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ีเปนอาคารพรอมท่ีดินหรือหองชุดในอาคารชุดท่ีมีมูลคาไมเกิน 5 
ลานบาท เปนจํานวนไมเกินรอยละ 10 ของมูลคาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนอาคารพรอมท่ีดินหรือหองชุดในอาคารชุดท่ีจายจริงแต
ไมเกิน 500,000 บาท ตามเง่ือนไขดังนี้ 
  1. ยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไมเกินจํานวนภาษีท่ีพึงชําระในแตละปภาษีเทากับเงินไดตามจํานวนท่ีจาย
จริงสําหรับเงินไดท่ีจายเปนคาซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ีเปนอาคารพรอมท่ีดินหรือหองชุดในอาคารชุด เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัย ไมเกินรอย
ละ 10 ของมูลคาอสังหาริมทรัพยท่ีเปนอาคารพรอมท่ีดิน หรือหองชุดในอาคารชุด แตไมเกิน 500,000 บาท 
  2. ตองใชสิทธิยกเวนภาษีภายใน 5 ปภาษีนับแตวันท่ีไดโอนกรรมสิทธิ์ โดยใชสิทธิยกเวนภาษีเปนจํานวนเทา ๆ 
กันในแตละปภาษีติดตอกันเปนเวลา 5 ป ตามจํานวนท่ีจายจริงแตรวมกันแลวไมเกิน 500,000 บาท  
  3. ผูมีเงินไดตองไมมีท่ีอยูอาศัยเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง หรือไมมีชื่อเปน หรือ เคยเปน “เจาบาน” ในทะเบียน
บานท่ีใชเปนหลักฐาน ยกเวนถาพิสูจนไดวาไมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยของตนเองหรือคูสมรสตามทะเบียนบาน 
  4. กรณีผูมีเงินไดมีคูสมรส ใหสามารถใชสิทธิประโยชนทางภาษีในการซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ีเปนอาคารพรอม
ท่ีดิน หรือหองชุดในอาคารชุด เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยไดเพียงแหงเดียว 
  5. ผูมีเงินไดตองไมเคยเปนผูใชสิทธิหักลดหยอนดอกเบี้ยกูยืมซ้ือบานสําหรับการกูยืมเงินเพ่ือซ้ือ เชาซ้ือ หรือ
สรางอาคารอยูอาศัย 
  6. ผูมีเงินไดตองไมเคยเปนผูใชสิทธิยกเวนภาษีเงินไดจากการซ้ืออสังหาริมทรัพยท่ีเปนอาคาร อาคารพรอม
ท่ีดิน หรือหองชุดในอาคารชุดเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 271 (พ.ศ.2552) 
  7. ผูมีเงินไดตองไมเคยเปนผูสิทธิยกเวนเงินไดจากการขายท่ีอยูอาศัยเดิมและซ้ือท่ีอยูอาศัยใหมตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 241 (พ.ศ.2546)  
  8. กรณีเปนการกูรวม โดยผูกูรวมมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยของตนเองและเคยใชสิทธิหักลดหยอนหรือยกเวน
กับกรมสรรพากรแลว ผูกูรวมจะไมไดรับสิทธิยกเวนภาษีในสวนของเงินไดท่ีใชกูรวม 
  9. ตองมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยนั้นใหแลวเสร็จ ตั้งแตวันท่ี 21 กันยายน 2554 ถึง
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
           10. ผูมีเงินไดตองมีชื่อเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยท่ีซ้ือเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวา 5 ปนับแต
วันท่ีจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพยนั้นตองไมเคยผานการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์มากอน
ไมวาท้ังหมดหรือบางสวน 
           11. ผูมีเงินไดตองยื่นหนังสือรับรองตออธิบดีกรมสรรพากรวาไมเคยมีท่ีอยูอาศัยเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองมา
กอน 
           12. กรณีผูมีเงินไดไมปฏิบัติตามเง่ือนไขขอใดขอหนึ่ง ใหสิทธิท่ีจะไดรับการยกเวนภาษีเงินไดสิ้นสุดลงตั้งแตป
ภาษีแรกท่ีใชสิทธิ และใหรับผิดเสียเงินเพ่ิมตามกฎหมาย  
  ในสวนของผลกระทบ กระทรวงการคลังชี้แจงวา จะมีผลกระทบตอการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรรวม 5 ป
ภาษีประมาณ 12,000 ลานบาท หรือปภาษีละประมาณ 2,400 ลานบาท อยางไรก็ดี มาตรการนี้นอกจากจะเปนการบรรเทา
ภาระภาษีใหกับประชาชนท่ีตองการมีบานหลังแรกแลวจะมีสวนในการกระตุนเศรษฐกิจรวมท้ังเปนการสงเสริมใหผูมีเงินไดเขาสู
ระบบภาษี อันจะทําใหประเทศไทยมีฐานภาษีท่ียั่งยืนตอไปในอนาคต 
  ท้ังนี้ ขอใหกระทรวงการคลังหามาตรการในสวนท่ีจะสามารถชวยเหลือผูท่ีมีรายไดนอย ในการท่ีจะมีบานหลัง
แรกดวย 
 
25. เรื่อง การเยียวยาชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวนาป 2554/55 ท่ีเก็บเกี่ยวและขายผลผลิตกอนเริ่มโครงการรับจํานํา 
และการชวยคาเมล็ดพันธุแกเกษตรกรท่ีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเสียหายเกินกวารอยละ 50 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอการเยียวยาชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาวนาป 2554/55 ท่ี
เก็บเก่ียวและขายผลผลิตกอนเริ่มโครงการรับจํานํา และการชวยคาเมล็ดพันธุแกเกษตรกรท่ีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเสียหายเกินกวารอย
ละ 50 ดังนี้ 
  1. พ้ืนท่ีและผลผลิตท่ีเรียกรองใหรัฐบาลชวยเหลือ กระทรวงเกษตรและสหกรณไดประมาณการพ้ืนท่ีเก็บ
เก่ียวขาวในเดือนสิงหาคม – กันยายน 2554 จะมีพ้ืนท่ีเก็บเก่ียวท้ังหมด จํานวน 8.8 ลานไร ผลผลิต 4.554 ลานตัน (ผลผลิต
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ภาคกลางเฉลี่ยไรละ 554 กก. และภาคเหนือเฉลี่ยไรละ 498 กก.) และกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประมวลพ้ืนท่ีท่ีประสบ
ความเสียหายประมาณ 5.232 ลานไร  
  2. การชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ีเพาะปลูกขาวนาป 2554/55 กรณีเสียหายเนื่องจากประสบอุทกภัย
และกรณีและจําหนายผลผลิตไปกอนเริ่มโครงการรับจํานํา ผลผลิตขาวนาป 2554/55 ท่ีเริ่มปลูกในเดือน พ.ค.54 จะเก็บเก่ียว
ตั้งแตเดือน ส.ค.54 เปนตนไป (รัฐบาลแถลงนโยบายตอรัฐสภา เม่ือ 23 ส.ค.54) เกษตรกรท่ีเก็บเก่ียวและขายผลผลิตชวง ส.ค. 
– ก.ย.54 (กอนโครงการรับจํานําเริ่ม 7 ต.ค.54) ซ่ึงขายผลผลิตไปในชวงท่ีรัฐบาลยังไมมีโครงการชวยเหลือ ทําใหเกษตรกรท่ีเก็บ
เก่ียวและขายผลผลิตในชวงดังกลาวเรียกรอง ใหรัฐบาลชวยเหลือ ซ่ึงผลการหารือระหวางนายกรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรฯ และ
กระทรวงพาณิชย เห็นควรใหการเยียวยาเกษตรกรท่ีขายผลผลิตไปในชวงดังกลาว และกรณีท่ีเสียหายจากเหตุอุทกภัยในอัตรา
ตันละ 1,437 บาท เม่ือคูณกับผลผลิตท่ีผลิตไดในชวงดังกลาว 4.554 ลานตัน จะตองจายเงินเยียวยารวม 6,544 ลานบาท 
(1,437 บาท/ตัน x 4.554 ลานตัน) 
  ท้ังนี้ เกษตรกรท่ีไดรับการชวยเหลือเยียวยาขางตน จะตองมีหลักฐานการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผูปลูกขาวและ
ไมสามารถใชสิทธิเขารวมโครงการรับจํานําขาวเปลือกนาป ป 2554/55 ท่ีจะเริ่มตั้งแต 7 ต.ค.54 – 29 ก.พ.55 ได 
  3. การชวยเหลือเมล็ดพันธุแกเกษตรกรท่ีเพาะปลูกในป 2554/55 ท่ีประสบอุทกภัยและพ้ืนท่ีเพาะปลูก
เสียหายมากกวา 50 % ของพ้ืนท่ีท่ีไดข้ึนทะเบียนไว เกษตรกรท่ีพ้ืนท่ีเสียหายเกินกวา 50 % ท้ังประเทศประมาณ 70 % ของ
พ้ืนท่ี 5.232 ลานไร (หรือ 3.662 ลานไร) ซ่ึงควรไดรับการชวยเหลือในลักษณะเดียวกับท่ีรัฐบาลไดใหความชวยเหลือในป 2553 
คือชวยเหลือเมล็ดพันธุตามท่ีเสียหายจริง แตไมเกินรายละ 10 ไร ในอัตราไรละ 10 กก. หรือเปนมูลคาไรละ 180 บาท ซ่ึงการ
ชวยเหลือท้ังระบบจะตองใชเงินงบประมาณ 659.16 ลานบาท (180 บาท/ไร x 3.662 ลานไร)  
  4. รวมวงเงินท่ีตองจายชวยเหลือเยียวยาและชวยคาเมล็ดพันธุ การชวยเหลือเกษตรกรท่ีเพาะปลูกในฤดูนาป 
2554/55 รวมในสวนของการเยียวยาและชวยคาเมล็ดพันธุเปนเงินท้ังสิ้น 7,203.16 ลานบาท (6,544 + 659.16 ลานบาท) โดย
มอบหมายให ธ.ก.ส. รับไปดําเนินการจายเงินชวยเหลือเกษตรกรในกรณีของการเยียวยาชวยเหลือเกษตรกร วงเงิน 6,544 ลาน
บาท แลวใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณชดใช ธ.ก.ส. ตอไป สําหรับกรณีการชวยเหลือคาเมล็ดพันธุเห็นควรมอบหมาย
ใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ ป 2554 งบกลางรายการเงินสํารองจายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ไปพลางกอน วงเงิน 
659.16 ลานบาท ใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยกรมการขาวเปนผูนําไปชวยเหลือเกษตรกรตอไป 
  ท้ังนี้ ในการจายเงินชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรนั้น ขอใหมีการตรวจสอบหลักฐานใหถูกตองดวย 
 
26. เรื่อง การใชเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรเปนเงินทุนหมุนเวียนในการรับจํานําขาวเปลือกนาป 
ปการผลิต 2554/55  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติการใชเงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตรเปนเงินทุนหมุนเวียนในการ
รับจํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2554/55 จํานวน 15 ลานตัน ในวงเงิน 4,195.319 ลานบาท ไปกอน จนกวาจะไดรับ
งบประมาณรายจายประจําป 2555 และใหสํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณชดใชคืนตนเงินและดอกเบี้ย ใหแก ธ.ก.ส. ให
ครบถวนจากงบประมาณแผนดินในป 2555 ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ และใหทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานัก
งบประมาณ 
 
27. เรื่อง  งบประมาณคาใชจายในการสงเสริมการจําหนายผลผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใต 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณดําเนินการโดยโอนงบประมาณคาใชจายในการสงเสริมการจําหนายผลผลิต
ของจังหวัดชายแดนภาคใต วงเงิน 21,900,000 บาท ซ่ึงไมมีความจําเปนในการดําเนินการในพ้ืนท่ี 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
แลว เพ่ือไปดําเนินการในพ้ืนท่ีอ่ืน สําหรับเปนคาใชจายในการยกระดับราคาขาวเพ่ือสรางความม่ันคงใหเกษตรกร โดยการรับ
จํานําขาวเปลือกนาป ปการผลิต 2554/55 ตามท่ีกําหนดไวในนโยบายรัฐบาล ตามท่ีกระทรวงพาณิชยเสนอ โดยใหยกเวนการ
ปฏิบัติการตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 7 เมษายน 2553 
  ขอเท็จจริง 
  1. กรมการคาภายใน ไดมอบหมายใหหนวยงานใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ติดตามการดําเนินงานในการ
สงเสริมการจําหนายผลผลิตฯ ท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ พบวา จากการประเมินผลผลิต ป 2554 ของสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร เขต 9 ไดคาดการณผลผลิตผลไมของ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต ป 2554 มีจํานวนรวม 89,981 ตัน ลดลงจากป 
2553 ประมาณ 66,191 ตัน คิดเปนรอยละ 42.83 และการติดตามสถานการณผลผลิตในพ้ืนท่ีของสํานักงานการคาภายใน
จังหวัดตาง ๆ พบวาปริมาณผลผลิตมีนอยเปนไปตามท่ีมีการประเมินไว จึงไมมีปญหาดานราคา ทําใหไมมีความจําเปนในการ
ดําเนินการเชื่อมโยงผลไมจากแหลงผลิตของจังหวัดชายแดนภาคใตดังกลาว 
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  2. รัฐบาลมีนโยบายปรับเปลี่ยนมาตรการประกันรายไดมาดําเนินการตามมาตรการรับจํานําขาวเปลือกท่ีมี
ความจําเปนเรงดวนตองดําเนินการประชาสัมพันธใหเกษตรกร ผูปลูกขาวท่ัวประเทศประมาณ 3.7 ลานครัวเรือนไดรับทราบ
มาตรการรับจํานําขาวเปลือกของรัฐบาล รวมถึงขอมูลดานการผลิต การตลาด วิธีการรับจํานํา ราคารับจํานํา หลักเกณฑและ
วิธีการดําเนินการไดทันทวงที และทันตอเหตุการณในชวงท่ีผลผลิตออกสูตลาด และเปนประโยชนตอเกษตรกรท่ีจะจําหนาย
ขาวเปลือกไดราคาสูงเปนการเพ่ิมรายไดใหเกษตรกร โดยกําหนดจะเริ่มโครงการในวันท่ี 7 ตุลาคม 2554 กรมการคาภายในจึง
ไดจัดทําคาใชจายในการยกระดับราคาขาวเพ่ือสรางความม่ันคงใหเกษตรกร วงเงิน 21,900,000 บาท  โดยมุงเนนการจัดทํา
ประชาสัมพันธตาง ๆ เชน ธง กขช. สําหรับแสดงถึงโรงสีท่ีเขารวมโครงการรับจํานํา โปสเตอร แผนพับ และสื่อวิทยุ เปนตน 
เพ่ือใหสามารถดําเนินโครงการรับจํานําขาวเปลือกบรรลุตามวัตถุประสงคของนโยบายรัฐบาล 
 

ตางประเทศ 
28. เรื่อง การประชุม Asian and Pacific Regional Preparatory Meeting for the UN Conference on 
Sustainable Development และการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ค.ศ. 2012   
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (ทส.) เสนอดังนี้   
  1. เห็นชอบให ทส. เปนหนวยงานหลักสําหรับการประชุม Asian and Pacific Regional Preparatory 
Meeting for the UN Conference on Sustainable Development และการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน ค.ศ. 2012    
   2. อนุมัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางกอน งบกลาง รายการเงินสํารองจาย
เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน วงเงิน 121,904,075 บาท เพ่ือเปนคาใชจายในการเตรียมการและเขารวมการประชุม Asian and 
Pacific Regional Preparatory Meeting for the UN Conference on Sustainable Development ณ กรุงโซล 
สาธารณรัฐเกาหลี ในเดือนตุลาคม 2554 และการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2012  ณ นครรีโอเด
จาเนโร สหพันธสาธารณรัฐบราซิล ระหวางเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2555  
   สาระสําคัญของเรื่อง  
  ทส. รายงานวา  
   1. ไดรับแจงจากกระทรวงการตางประเทศวา  คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสําหรับเอเชียและแปซิฟก 
(เอสแคป) เชิญรัฐบาลไทยสงผูแทนเขารวมการประชุม Asian and Pacific Regional Preparatory Meeting for the United 
Nations Conference on Sustainable Development ระหวางวันท่ี 19-20 ตุลาคม 2554 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี   
   2. ท่ีประชุมสมัชชาใหญแหงสหประชาชาติ (United Nations General Assembly : UNGA) สมัยท่ี 64 เม่ือ
วันท่ี 24 ธันวาคม 2552 มีขอมติท่ี A/RES/64/236 ใหจัดการประชุมสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาท่ียั่งยืน ค.ศ. 2012 
(United Nations Conference on Sustainable Development : UNCSD) หรือท่ีเรียกวา Rio+20 ณ นครรีโอเดจาเนโร 
สหพันธสาธารณรัฐบราซิล ซ่ึงกําหนดจะจัดการประชุมข้ึนระหวางวันท่ี 4-6 มิถุนายน 2555 โดยจะมีการประชุมเบื้องตน ไดแก 
การประชุมเตรียมการสําหรับการประชุม Rio+20 ครั้งท่ี 3 ระหวางวันท่ี 30 พฤษภาคม-1 มิถุนายน 2555 กอนดวย   
  3. การประชุม Rio+20 นี้มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือใหฝายการเมืองมารวมกันใหคําม่ันตอการดําเนินการดานการ
พัฒนาท่ียั่งยืนอีกครั้ง  ภายหลังจากท่ีมีพันธกรณีท่ีจะใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนไวในการประชุมสหประชาชาติวาดวย
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา (UNCED) หรือการประชุมสุดยอดของโลก (The Earth Summit) หรือการประชุมริโอ (Rio 
Conference) เม่ือป พ.ศ. 2535 ณ นครรีโอเดจาเนโร สหพันธสาธารณรัฐบราซิล และการประชุมสุดยอดโลกวาดวยการพัฒนา
ท่ียั่งยืน (WSSD) หรือการประชุม Rio+10 เม่ือป พ.ศ. 2545 ณ นครโจฮันเนสเบอรก สาธารณรัฐแอฟริกาใต  นอกจากนี้ยังมี
วัตถุประสงคเพ่ือเปนการรับทราบความกาวหนาในการดําเนินการและรวมกันแกปญหาอุปสรรค  โดยสาระสําคัญของการ
ประชุม Rio+20 ครอบคลุม 2 หัวขอหลัก ไดแก  
   3.1 เศรษฐกิจสีเขียวในบริบทของการพัฒนาท่ียั่งยืนและการแกไขปญหาความยากจน (Green 
economy within the context of sustainable development and poverty eradication)   
    3.2 กรอบองคกรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน (Institutional framework for sustainable 
development)  
   4. ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี  จะทรงเปนองคหัวหนา
คณะผูแทนไทยเสด็จเขารวมการประชุมดังกลาวขางตนท้ังสองการประชุม  โดยมีกําหนดการเสด็จกรุงโซลระหวางวันท่ี 16-22 
ตุลาคม 2554 และเสด็จนครรีโอเดจาเนโร สหพันธสาธารณรัฐบราซิล ระหวางวันท่ี 23 พฤษภาคม-11 มิถุนายน 2555  
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แตงตั้ง 
29. เรื่อง แตงตั้ง 
  1. เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยา
เสพติด อีกตําแหนงหนึ่ง (กระทรวงยุติธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแตงตั้งพลตํารวจเอก อดุลย  แสงสิงแกว รองผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหดํารงตําแหนง เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม อีกตําแหนงหนึ่ง มีกําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแต
วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เปนตนไป  
 
  2. เรื่อง  แตงตั้งขาราชการ (สํานักงาน ก.พ.)  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอแตงตั้งนายวิสูตร  ประสิทธิ์ศิริวงศ ท่ีปรึกษาระบบราชการ   
(นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) ใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการ ก.พ. (นักบริหารสูง) ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ซ่ึงเปนวันท่ี
ตําแหนงวางลง เนื่องจากผูครองตําแหนงจะเกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป   
 
  3. เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวง
การทองเท่ียวและกีฬา)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัด
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 2 ราย ดังนี้  
  1. นายเสกสรร  นาควงศ ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง 
สํานักงานปลัดกระทรวง  
   2. นางแสงจันทร  วรสุมันต รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมพลศึกษา  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป   
 
  4. เรื่อง  แตงตั้งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแตงตั้ง นางสุพรรณี  ไพรัชเวทย ท่ีปรึกษาการพัฒนาระบบ
ราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ.ร. ใหดํารงตําแหนง รองเลขาธิการ ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานัก
นายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เพ่ือทดแทนผูเกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง
เปนตนไป   
 
  5. เรื่อง  แตงตั้งผูท่ีจะดํารงตําแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอแตงตั้ง นายนิพนธ  ฮะกีมี กรรมการราง
กฎหมายประจํา (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ใหดํารงตําแหนง รองเลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เพ่ือทดแทนผู
เกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป   
 
  6. เรื่อง  แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 จํานวน 9 ราย ดังนี้  
   1. นายพรเทพ  ศิริวนารังสรรค รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมควบคุมโรค   
   2. นายณรงค  สหเมธาพัฒน รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสุขภาพจิต  
   3. นายอภิชัย  มงคล อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมสุขภาพจิต ใหดํารงตําแหนงรอง
ปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
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   4. นางวิลาวัณย  จึงประเสริฐ อธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและ
การแพทยทางเลือก ใหดํารงตําแหนงอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมการแพทย  
  5. นายสุพรรณ  ศรีธรรมมา ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมพัฒนาการแพทยแผน
ไทยและการแพทยทางเลือก  
   6. นายนิทัศน  รายยวา ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   7. นายโสภณ  เมฆธน ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
   8. นายสมชัย  นิจพานิช สาธารณสุขนิเทศก (นายแพทย) ประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ สํานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง สํานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข  
   9. นายบุญชัย  สมบูรณสุข ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวง) ประเภทบริหาร ระดับสูง 
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ใหดํารงตําแหนงอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร ระดับสูง กรมวิทยาศาสตรการแพทย  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป   
 
  7. เรื่อง  การโอนขาราชการมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา (นัก
บริหารระดับสูง)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายวิเชียร  ชวลติ ปลัดกระทรวง
มหาดไทย (นักบริหารระดับสูง) กระทรวงมหาดไทย มาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝายขาราชการประจํา 
(นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี แทนผูเกษียณอายุราชการตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  
2554 โดยใหกําหนดชื่อในสายงานตามตัวบุคคลผูไดรับการแตงตั้ง  โดยยังคงตําแหนงในสายงานเดิมและใหผูไดรับแตงตั้งไดรับ
เงินเดือน เงินประจําตําแหนง และสิทธิประโยชนอ่ืนท่ีไดรับอยูเดิม ท้ังนี้ รัฐมนตรีเจาสังกัดของท้ังสองฝายไดตกลงยินยอมในการ
โอนแลว  ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป   
 
  8. เรื่อง  แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแตงตั้งนายพระนาย  สุวรรณรัฐ รองปลัดกระทรวง       
(นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ข้ึนดํารงตําแหนงปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป   
 
  9. เรื่อง แตงตั้งรองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย (กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา) 
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการทองเท่ียวและกีฬาเสนอแตงตั้ง นายสังเวียน บุญโต ดํารงตําแหนง
รองผูวาการการกีฬาแหงประเทศไทย ฝายบริหาร (นักบริหาร 10) และแตงตั้ง นายสกล  วรรณพงษ ดํารงตําแหนงรองผูวาการ
การกีฬาแหงประเทศไทย ฝายกีฬาอาชีพและสิทธิประโยชน (นักบริหาร 10) ตามมติคณะกรรมการการกีฬาแหงประเทศไทย 
ครั้งท่ี 5/2554 วันท่ี 15 กันยายน 2554 ซ่ึงเปนไปตาม พรบ. การกีฬาแหงประเทศไทย พ.ศ. 2528 (มาตรา 21) และ พรบ. 
คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (มาตรา 9) ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี        
1 ตุลาคม 2554 เปนตนไป   
 
  10. เรื่อง แตงตั้งขาราชการประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ ใหดํารงตําแหนง
ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ รวม 4 ราย ดังนี้  
  1. นายวิจักร  อากัปกริยา รองอธิบดี (นักบริหารตน) กรมตรวจบัญชีสหกรณ ใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการ
กระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
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   2. นายเกรียงศักดิ์  หงษโต รองอธิบดี (นักบริหารตน) กรมพัฒนาท่ีดิน ใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการ
กระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
   3. นายวีระชัย  นาควิบูลยวงศ รองเลขาธิการ (นักบริหารตน) สํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม ให
ดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
   4. นายชัยฤทธิ์  ดํารงเกียรติ รองอธิบดี (นักบริหารตน) กรมการขาว ใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง 
(ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป   
 
  11. เรื่อง แตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงวัฒนธรรม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงวัฒนธรรม 
ใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ดังนี้  
   1. นายอภินันท  โปษยานนท อธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม ดํารงตําแหนง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง  
   2. นายปรีชา  กันธิยะ ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมการศาสนา  
  3. นางปริศนา  พงษทัดศิริกุล ผูอํานวยการสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย ดํารงตําแหนง อธิบดีกรม
สงเสริมวัฒนธรรม  
  4. นายชาย  นครชัย ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงาน
ศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย  
    ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป   
 
  12. เรื่อง แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง 
(กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเสนอแตงตั้ง นายสุทธิเวช  ต. แสงจันทร 
ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ กระทรวงวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เพ่ือทดแทนผูเกษียณอายุราชการ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปน
ตนไป   
 
  13. เรื่อง แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติมอบหมายใหบุคคลเปนผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ในกรณีท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไมอาจปฏิบัติราชการได ตามความในมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 ตามลําดับ ตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอ ดังนี้ 1. รอยตํารวจเอก เฉลิม  อยูบํารุง รองนายกรัฐมนตรี        
2. นายปรีชา  เรงสมบูรณสุข รัฐมนตรีวาการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใหครอบคลุมถึงกรณีไมมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมดวย   
 
  14. เรื่อง แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอโอนและยายขาราชการพลเรือนสามัญในสังกัดไปแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ดังนี้   
   1. ยาย นายมนัส  แจมเวหา ผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการคลัง ไปดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  
   2. โอน นางสาวจุฬารัตน  สุธธีร ท่ีปรึกษาดานเศรษฐกิจการคลัง (เศรษฐกรทรงคุณวุฒิ) สํานักงานเศรษฐกิจ
การคลัง ไปดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  
   3. โอน นายช.นันท  เพ็ชญไพศิษฏ ท่ีปรึกษาดานประสิทธิภาพ (นักวิเคราะหนโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
กรมสรรพากร ไปดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงการคลัง  
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   4. โอน นายกุลิศ  สมบัติศิริ ท่ีปรึกษาดานพัฒนารัฐวิสาหกิจ (นักวิเคราะหรัฐวิสาหกิจทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไปดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวง (ผูตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง  
  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป   
 
  15. เรื่อง แตงตั้งขาราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงแรงงาน ให
ดํารงตําแหนงประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 4 ราย ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ดังนี้  
   1. นายประวิทย  เคียงผล รองอธิบดีกรมการจัดหางาน ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมการจัดหางาน  
   2. นายประพันธ  มนทการติวงศ รองอธิบดีกรมพัฒนาฝมือแรงงาน ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมพัฒนาฝมือ
แรงงาน  
  3. นายอาทิตย  อิสโม ผูตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง อธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน  
  4. นายจีรศักดิ์  สุคนธชาติ รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหนง เลขาธิการสํานักงาน
ประกันสังคม  
   ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป   
 
  16. เรื่อง  แตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร ระดับสูง 
(กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแตงตั้งขาราชการใหดํารงตําแหนงประเภทบริหาร 
ระดับสูง จํานวน 11 ราย ดังนี้  
  1. นายอภิชาติ  จีระวุฒิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   
   2. นางสาวศศิธารา  พิชัยชาญณรงค เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร 
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
  3. นายประเสริฐ  บุญเรือง เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
    4. นายพิษณุ  ตุลสุข ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย     
(นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ  
  5. นายอกนิษฐ  คลังแสง ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
   6. นายวิมล  จํานงบุตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร 
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
   7. นายสมบัติ  แสงสวางสัจกุล ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) 
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
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   8. นางสุทธศรี  วงษสมาน รองเลขาธิการสภาการศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
   9. นางสาวจิรพรรณ  ปุณเกษม ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการสภาการศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  
   10. นางวราภรณ  สีหนาท ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ   
   11. นางเบญจลักษณ  น้ําฟา ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ แตงตั้งใหดํารงตําแหนงรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (นักบริหาร 
ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ   
   ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป   
 
  17. เรื่อง แตงตั้งขาราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแตงตั้ง นายศิริศักด  วิทยอุดม ผูตรวจราชการกระทรวง 
(ผูตรวจราชการกระทรวง ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ใหดํารงตําแหนงรองปลัดกระทรวง (นักบริหาร 
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 
แตงตั้งเปนตนไป   
 
  18. เรื่อง แตงตั้งขาราชการ (กระทรวงแรงงาน) 

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแตงตั้ง นางอํามร เชาวลิต ผูอํานวยการสํานักตรวจและ
ประเมินผล สํานักงานปลัดกระทรวง ใหดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษาวิชาการแรงงาน (นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ตั้งแตวันท่ี  7 กุมภาพันธ 2554 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ีทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป 
 
  19. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงยุติธรรมเสนอแตงตั้งประธานกรรมการและกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ จํานวน 5 คน ซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาแลว  ดังนี้ 1. นายโสภณ  
จันเทรมะ เปนประธานกรรมการ  2. นายกนก  พรรณรักษา เปนกรรมการ 3. นายถวิล  อินทรักษา เปนกรรมการ                
4. นายประสิทธิ์  แสนศิริ เปนกรรมการ 5. นายปรีชา  จําปารัตน เปนกรรมการ  
 
  20. เรื่อง แตงตั้งขาราชการ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ. เสนอแตงตั้งนายเจษฎา  ประกอบทรัพย ท่ีปรึกษาระบบราชการ 
(นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) สํานักงาน ก.พ. ใหดํารงตําแหนง ท่ีปรึกษาระบบราชการ (นักทรัพยากรบุคคลทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงาน ก.พ. สํานักนายกรัฐมนตรี ตั้งแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ซ่ึงเปนวันท่ีมีคุณสมบัติครบถวนสมบูรณ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนตนไป   
 
  21. เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี รวม 5 คณะ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 171/2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี รวม 5 คณะ ดังนี้  
   1. คณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 (ฝายความม่ันคงและโครงสรางพ้ืนฐาน) 
รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) เปนประธานกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนเลขานุการ ติดตาม
เรงรัดการดําเนินการนโยบายเรงดวนในขอ  
     “1.1 สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย  
        1.3 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง  
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        1.5 เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพ้ืนท่ีจังหวัด
ชายแดนภาคใต   
     1.6 เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและนานาประเทศ”  
  2. คณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 2 (ฝายกระบวนการยุติธรรม กฎหมาย 
แรงงาน และประชาสัมพันธ) รองนายกรัฐมนตรี (รอยตํารวจเอก เฉลิม  อยูบํารุง) เปนประธานกรรมการ โดยมีเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เปนเลขานุการ ติดตามเรงรัดการดําเนินการนโยบายเรงดวนในขอ  
   “1.2 กําหนดใหการแกไขและปองกันปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ”  
      1.16 เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง”  
  3. คณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 (ฝายสังคม) รองนายกรัฐมนตรี            
(พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ) เปนประธานกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เปนเลขานุการ ติดตามเรงรัดการ
ดําเนินการนโยบายเรงดวนในขอ  
    “1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการสรางเอกลักษณและการ
ผลิตสินคาในทองถ่ิน   
     1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ  
     1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน”  
   4. คณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 4 (ฝายเศรษฐกิจ) รองนายกรัฐมนตรี      
(นายกิตติรัตน ณ ระนอง) เปนประธานกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปน
เลขานุการ ติดตามเรงรัดการดําเนินการนโยบายเรงดวนในขอ   
    “1.7 แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอและราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง   
           1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมกําลังซ้ือภายในประเทศ สรางสมดุลและความ
เขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค  
      1.9 ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล  
     1.10 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน  
      1.11 ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน”  
   5. คณะกรรมการกล่ันกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 5 (ฝายการเกษตร และการทองเท่ียว) รอง
นายกรัฐมนตรี (นายชุมพล  ศิลปอาชา) เปนประธานกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ เปนเลขานุการ ติดตามเรงรัดการดําเนินการนโยบายเรงดวนในขอ  
    “1.4 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพ้ืนท่ีชลประทาน  
      1.12 เรงเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวท้ังในและนอกประเทศ”  
      
  22. เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิแทนผูซ่ึงพนจากตําแหนงกอนวาระในคณะกรรมการบริหาร
สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงกลาโหมเสนอแตงตั้งใหนางพันธทิพย  สุรทิณฑ ดํารงตําแหนงกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิดานการเงิน การบัญชีและงบประมาณ การตรวจสอบประเมินผล และการบริหารความเสี่ยงในคณะ
กรรมการบริหารสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 27 กันยายน 2554 เปนตนไป  
 
  23. เรื่อง แตงตั้งกรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังเสนอแตงตั้งนายณรงคชัย  อัครเศรณี เปน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิดานบริหารธุรกิจในคณะกรรมการกํากับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) แทนนายดุสิต  
นนทะนาคร ท่ีถึงแกกรรม  
 
  24. เรื่อง  แตงตั้งกรรมการผูแทนฝายรัฐบาลในคณะกรรมการคาจางชุดท่ี 18  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแตงตั้งกรรมการผูแทนฝายรัฐบาลในคณะกรรมการคาจาง 
ชุดท่ี 18 แทนตําแหนงท่ีวางคือ นายบุญนริศร  สุวรรณพูล แทนนางพิมพาพรรณ  ชาญศิลป โดยมีวาระการดํารงตําแหนง
เทากับวาระท่ีเหลืออยูของกรรมการท่ีแทน ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 27 กันยายน 2554 เปนตนไป  
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  25. เรื่อง แตงตั้งผูรักษาราชการแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติมอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ) เปนผูรักษาราชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขหรือมีแตไมอาจปฏิบัติ
ราชการได  และไมมีผูดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงสาธารณสุข  หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการไดตามความใน
มาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ  
 
  26. เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจใหรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติ
หนาท่ีเปนประธานกรรมการ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี  172/2554 เรื่อง มอบหมายและมอบอํานาจใหรอง
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการ 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 15  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 
2534  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 11 และมาตรา 12 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  และมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534  ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 ประกอบกับ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2550  นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งมอบหมายและมอบอํานาจให   รองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ตามกฎหมาย และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี  ดังตอไปนี้ 

 
สวนท่ี 1 

  1.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ) 

 1.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

1.1.1  คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  1.1.2  คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณอันเปนท่ี

สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ 
  1.1.3 คณะกรรมการขาราชการพลเรือน  

1.1.4 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
  1.1.5 คณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  
  1.1.6 คณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก 
  1.1.7 คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี      

1.1.8 คณะกรรมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแหงชาติ  
 1.2 การมอบหมายและมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

1.2.1 คณะกรรมการกองทุนเงินชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรี 
  1.2.2 คณะกรรมการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 

1.2.3 คณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบสืบ
เนื่องจากสถานการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 

1.2.4 คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณชั้นสายสะพาย 
1.2.5 คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 
1.2.6 คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ 
1.2.7  คณะกรรมการปองกันอุบัติภัยแหงชาติ 
1.2.8 คณะกรรมการกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการประปาแหงชาติ 
1.2.9 คณะกรรมการนโยบายการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแหงชาติ  
1.2.10 คณะกรรมการพัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 
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 1.3 การสั่งการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และการดําเนินคดีปกครอง รวมท้ังลง
นามมอบอํานาจใหพนักงานอัยการดําเนินคดีปกครองกรณีท่ีมีการฟองนายกรัฐมนตรีในการสั่งการตามกฎหมายดังกลาว 

 1.4 การสั่งการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย  และการสั่งการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู ซ่ึงเรื่องอยูระหวางการดําเนินการตามกฎหมายและการดําเนินคดีปกครอง  รวมท้ังลงนาม
มอบอํานาจใหพนักงานอัยการดําเนินคดีปกครองกรณีท่ีมีการฟองนายกรัฐมนตรีในการสั่งการตามกฎหมายดังกลาว 

 1.5 การสั่งการตามกฎหมายวาดวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 1.6 การสั่งการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
 

สวนท่ี 2 

  2.  รองนายกรัฐมนตรี  (รอยตํารวจเอก เฉลิม  อยูบํารุง) 

 2.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

2.1.1 คณะกรรมการกฤษฎีกา  
2.1.2 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 
2.1.3 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
2.1.4 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

  2.1.5 คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแหงชาติ   
 2.2 การมอบหมายและมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการ ในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

2.2.1 คณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ 
2.2.2 คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรองทุกข 
2.2.3    คณะกรรมการเสริมสรางความสมานฉันทแหงชาติ 
2.2.4 คณะกรรมการบริหารแรงงานตางดาวหลบหนีเขาเมือง 
2.2.5 คณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอบรมอาชีพ  แหงชาติ    

 2.3 ประธานจัดทําแผนนิติบัญญัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดทําแผนการบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2547   

 2.4 การสั่งการตามกฎหมายวาดวยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
 

สวนท่ี 3 

  3.  รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ) 

 3.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ 
ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

3.1.1  คณะกรรมการอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
  3.1.2 คณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ 

  3.1.3 คณะกรรมการสงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแหงชาติ 
3.1.4 คณะกรรมการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ  
3.1.5 คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  
3.1.6 คณะกรรมการประสานและกํากับการดําเนินงานปองกันและปราบปรามการคามนุษย  
3.1.7    คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ   
3.1.8 คณะกรรมการภาพยนตรและวีดิทัศนแหงชาติ   

  3.1.9    คณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 
  3.1.10   คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ 

3.1.11 คณะกรรมการอาหารแหงชาติ 
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3.1.12 คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแหงชาติ 
  3.1.13   คณะกรรมการสุขภาพจิตแหงชาติ 

3.1.14   คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
3.1.15   คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ 
3.1.16   ประธานสภาวิจัยแหงชาติ 
3.1.17 สภานายกสภาลูกเสือไทย  และ  
3.1.18 รองประธานสภาความม่ันคงแหงชาติ   
3.1.19 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดน

ภาคใต  
3.1.20 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการคามนุษย 

 3.2 การมอบหมายและมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

3.2.1 คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ 
  3.2.2 คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ 

3.2.3 คณะกรรมการสรางเสริมกิจการเพ่ือสังคมแหงชาติ 
3.2.4 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาสถานภาพสตรีแหงชาติ 
3.2.5 คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตรครอบครัวแหงชาติ 
3.2.6 คณะกรรมการนโยบายท่ีอยูอาศัยแหงชาติ 
3.2.7 คณะกรรมการสงเสริมประชาสังคมเพ่ือการพัฒนาชาติ 
3.2.8 คณะกรรมการทรัพยากรน้ําแหงชาติ 
3.2.9  คณะกรรมการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ 
3.2.10   คณะกรรมการอนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา 

  3.2.11   คณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแหงชาติ 
  3.2.12 คณะกรรมการบริหารระบบการเตือนภัยพิบัติแหงชาติ 
  3.2.13 คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ 

3.2.14 คณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ 
3.2.15 คณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสรางสรรคแหงชาติ 
3.2.16 คณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมแหงชาติ 
3.2.17 คณะกรรมการภูมิสารสนเทศแหงชาติ 
3.2.18 คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  

  3.2.19 คณะกรรมการนโยบายปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง 
  3.2.20 คณะกรรมการสงเสริมสังคมแหงการเรียนรูและคุณภาพเยาวชน 
  3.2.21 คณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแหงชาติ 

3.2.22 คณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปองกันและแกไขปญหาเอดส 
3.2.23 คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแหงชาติ  
3.2.24 คณะกรรมการพัฒนาระบบการเงินการคลังดานสุขภาพแหงชาติ  

 3.3 การสั่งการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาติ 
 3.4 การสั่งการตามกฎหมายวาดวยกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ 
 3.5 การสั่งการตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการอาหารแหงชาติ 
 3.6 การสั่งการตามกฎหมายวาดวยสุขภาพแหงชาติ 
 

สวนท่ี 4 

  4.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายกิตติรัตน  ณ ระนอง) 

 4.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ 
ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 
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4.1.1  คณะกรรมการนโยบายทุนรัฐวิสาหกิจ  
4.1.2 คณะกรรมการกองทุนเพ่ือสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
4.1.3 คณะกรรมการพลังงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
4.1.4 คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
4.1.5 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
4.1.6 คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

  4.1.7   คณะกรรมการการมาตรฐานแหงชาติ  และ 
  4.1.8 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก  
  4.1.9 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ  

 4.2 การมอบหมายและมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

4.2.1 คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ 
4.2.2 คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
4.2.3 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษถนนราชดําเนิน 
4.2.4 คณะกรรมการอํานวยการจัดระบบศูนยราชการ 
4.2.5 คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและการบริการของประเทศ 
4.2.6 คณะกรรมการกํากับนโยบายดานรัฐวิสาหกิจ 
4.2.7 คณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแหงชาติ 
4.2.8 คณะกรรมการนโยบายและมาตรการชวยเหลือเกษตรกร 
4.2.9 คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหวางประเทศ 
4.2.10 คณะกรรมการวาดวยการประสานงานในการบังคับใชกฎหมายเพ่ือปองปรามการ

ละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
4.2.11  คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมแหงชาติ 
4.2.12 คณะกรรมการประสานการบริการดานการลงทุน  และ 
4.2.13 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ 
4.2.14 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายปาลมน้ํามันแหงชาติ 

 4.3 การสั่งการตามกฎหมายวาดวยกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 
 

สวนท่ี 5 

  5.  รองนายกรัฐมนตรี  (นายชุมพล  ศิลปอาชา) 

 5.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ 
ท่ีจัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 

5.1.1  คณะกรรมการนโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ   
  5.1.2 คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 

  5.1.3 คณะกรรมการกองทุนฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร  และ 
5.1.4 รองประธานสภาวิจัยแหงชาติ 
5.1.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
5.1.6 อุปนายกสภาลูกเสือไทย 
5.1.7 กรรมการในคณะกรรมการนโยบายพลังงานแหงชาติ 

    5.2 การมอบหมายและมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการ 
ในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

5.2.1 คณะกรรมการบริหารกองทุนเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวไทย 
5.2.2 คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง 
5.2.3 คณะกรรมการชวยเหลือเกษตรกรและผูยากจน  และ 
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5.2.4 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและ
บริการของประเทศ  

5.2.5 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแหงชาติ 
5.2.6 รองประธานกรรมการในคณะกรรมการนโยบายอวกาศแหงชาติ 
5.2.7 กรรมการในคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษถนนราชดําเนิน 

 5.3   การสั่งการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน 
 5.4   การสั่งการตามกฎหมายวาดวยนโยบายทองเท่ียวแหงชาติ 
 5.5 การสั่งการตามกฎหมายวาดวยคณะกรรมการอาหารแหงชาติ 
 

สวนท่ี 6 

 6.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุรวิทย  คนสมบูรณ) 
 6.1 การมอบหมายและมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี ้

  6.1.1  คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และ  
  6.1.2   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

  6.1.3   กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตรดานการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต 
 6.2 การมอบหมายและมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ 
ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 

6.2.1 คณะกรรมการประสานงานเพ่ือจัดใหมีโฉนดชุมชน 
6.2.2  คณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณชั้นต่ํากวา

สายสะพาย  และ 
6.2.3  รองประธานกรรมการในคณะกรรมการการจัดการเรื่องราวรองทุกข 

 6.2.4   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการบริหารสินเชื่อเกษตรแหงชาติ 
  6.2.5   กรรมการในคณะกรรมการพิจารณาระบบการบริหารจัดการขนสงสินคาและการบริการ

ของประเทศ 
   6.2.6   กรรมการในคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคแหงชาติ 

6.2.7  กรรมการในคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 6.3  การสั่งการตามกฎหมายวาดวยการขายตรงและตลาดแบบตรง  
 

สวนท่ี 7 

 7.  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ) 

 7.1  การมอบหมายและมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ ท่ี
จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย  ดังนี้ 
  7.1.1   คณะกรรมการขอมูลขาวสารของราชการ    

 7.2  การมอบหมายและมอบอํานาจใหปฏิบัติหนาท่ีประธานกรรมการในคณะกรรมการตาง ๆ    
ท่ีจัดตั้งข้ึนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ดังนี้ 
  7.2.1   คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ และ 
  7.2.2   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการเอกลักษณของชาติ 
  7.2.3   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการประชาสัมพันธแหงชาติ 
 7.2.4   รองประธานกรรมการในคณะกรรมการสรางเสริมกิจการเพ่ือสังคม 
  แหงชาติ 
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สวนท่ี 8 

 8. ใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีสั่งและปฏิบัติราชการแทน
นายกรัฐมนตรีในสวนราชการใดเปนประธาน อ.ก.พ. ทําหนาท่ี อ.ก.พ.กระทรวงของสวนราชการนั้นดวย ยกเวน อ.ก.พ. สํานัก
นายกรัฐมนตรี  ใหรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ)  เปนประธาน 

 9. เม่ือรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไดดําเนินการตามท่ีไดรับมอบหมายและ
มอบอํานาจแลว  ใหรายงานนายกรัฐมนตรีทราบทุกสามสิบวัน 

 10.  ใหรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีประธาน
กรรมการในคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีในคําสั่งนี้  พิจารณาความจําเปนและความเหมาะสมในการยุบเลิก
คณะกรรมการดังกลาว  หากเห็นวาหมดความจําเปนหรือซํ้าซอนกับภารกิจของหนวยงานอ่ืน  หรืออาจยุบรวมคณะกรรมการชุด
ตาง ๆ เขาดวยกัน  หรือปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการดังกลาว  โดยการยกเลิกหรือแกไขเพ่ิมเติม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ หรือจัดทําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีข้ึนใหมโดยยึดหลักการมีผูรับผิดชอบภารกิจ
อยางชัดแจง การไมปฏิบัติงานซํ้าซอนกัน และการบูรณาการภารกิจใหเกิดการประสานและสอดคลองรองรับกัน แลวเสนอผล
การพิจารณาและขอเสนอแนะ ตลอดจนรางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีขอแกไขเพ่ิมเติมหรือจัดทําข้ึนใหมตอคณะรัฐมนตรี  
ในกรณีท่ีเห็นควรใหคงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนั้น ๆ ไวตามเดิมใหรายงานเหตุผลและความจําเปนดวยเชนกัน 
  ท้ังนี้   ตั้งแตวันท่ี 27 กันยายน 2554 เปนตนไป 
 
  27. เรื่อง มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการ
ปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 168/2554  เรื่อง  มอบหมายใหรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 10  แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534  ซ่ึง
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545   มาตรา 11  แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน   พ.ศ. 2534  และมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534
ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550   และขอ 13 แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการ  ในภูมิภาค พ.ศ. 2547  นายกรัฐมนตรีจึงมีคําสั่งมอบหมายให
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกํากับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค  ดังตอไปนี้ 

1.  พ้ืนท่ี 
 1.1  รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ)  กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการท่ี 6  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ไดแก จังหวัดชุมพร  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  จังหวัดพัทลุง  จังหวัดสุราษฎรธานี  
  เขตตรวจราชการท่ี 7 ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ไดแก  จังหวัดกระบี่  จังหวัดตรัง  จังหวัด
พังงา  จังหวัดภูเก็ต  จังหวัดระนอง    
   เขตตรวจราชการท่ี 15   ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ไดแก  จังหวัดเชียงใหม  จังหวัด
แมฮองสอน  จังหวัดลําปาง  จังหวัดลําพูน 
    เขตตรวจราชการท่ี 16   ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ไดแก  จังหวัดเชียงราย  จังหวัดนาน  
จังหวัดพะเยา  จังหวัดแพร 

1.2  รองนายกรัฐมนตรี (รอยตํารวจเอก เฉลิม  อยูบํารุง) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี 
ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการท่ี 10  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ไดแก   จังหวัด บึงกาฬ  จังหวัดเลย  
จังหวัดหนองคาย  จังหวัดหนองบัวลําภู  จังหวัดอุดรธานี 
  เขตตรวจราชการท่ี 11 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ไดแก  จังหวัดนครพนม  จังหวัดมุกดาหาร  
จังหวัดสกลนคร   
  เขตตรวจราชการท่ี 12   ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ไดแก  จังหวัดกาฬสินธุ  จังหวัดขอนแกน  
จังหวัดมหาสารคาม  จังหวัดรอยเอ็ด  
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 1.3  รองนายกรัฐมนตรี  (พลตํารวจเอก โกวิท  วัฒนะ) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการท่ี 3  ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ไดแก  จังหวัดฉะเชิงเทรา   จังหวัดนครนายก  
จังหวัดปราจีนบุรี  จังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดสระแกว 
   เขตตรวจราชการท่ี 5  ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ไดแก  จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จังหวัดเพชรบุรี  
จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสงคราม 
    เขตตรวจราชการท่ี 9   ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ไดแก  จังหวัดจันทบุรี  จังหวัดชลบุรี  จังหวัด
ตราด  จังหวัดระยอง 

 1.4  รองนายกรัฐมนตรี  (นายกิตติรัตน  ณ ระนอง) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการท่ี 1   ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ไดแก   จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดสระบุรี 
   เขตตรวจราชการท่ี 8  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ไดแก   จังหวัดนราธิวาส  จังหวดัปตตานี  
จังหวัดยะลา  จังหวัดสงขลา  จังหวัดสตูล 
 
 1.5  รองนายกรัฐมนตรี  (นายชุมพล  ศิลปอาชา) กํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
   เขตตรวจราชการท่ี 2  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ไดแก   จังหวัดชัยนาท  จังหวัดลพบุรี  
จังหวัดสิงหบุรี  จังหวัดอางทอง 
   เขตตรวจราชการท่ี 4  ของสํานักนายกรัฐมนตรี   ไดแก  จังหวัดกาญจนบุรี  จังหวัดนครปฐม  
จังหวัดราชบุรี   จังหวัดสุพรรณบุรี 
 1.6  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  (นายสุรวิทย  คนสมบูรณ)  กํากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
 เขตตรวจราชการท่ี 13 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ไดแก  จังหวัดยโสธร  จังหวัดศรสีระเกษ  
จังหวัดอํานาจเจริญ  จังหวัดอุบลราชธาน ี
     เขตตรวจราชการท่ี 14 ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ไดแก  จังหวัดชัยภูมิ  จังหวัดนครราชสีมา  
จังหวัดบุรีรัมย  จังหวัดสุรินทร 
 
 1.7  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ) กํากับและติดตามการปฏิบัติ
ราชการในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
  เขตตรวจราชการท่ี 17  ของสํานักนายกรัฐมนตรี ไดแก จังหวัดตาก  จังหวัดพิษณุโลก  จังหวัด
เพชรบูรณ  จังหวัดสุโขทัย  จังหวัดอุตรดิตถ 
    เขตตรวจราชการท่ี 18  ของสํานักนายกรัฐมนตรี  ไดแก  จังหวัดกําแพงเพชร  จังหวัด
นครสวรรค  จังหวัดพิจิตร  จังหวัดอุทัยธานี 

 2.  การกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคตามคําสั่งนี้  หมายถึง การตรวจราชการ  การขอให
เจาหนาท่ีของรัฐรายงานเหตุการณและผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ยุทธศาสตรของชาติ 
ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด และยุทธศาสตรจังหวัด การประสานราชการเพ่ือใหเกิดการบูรณาการยุทธศาสตรกลุมจังหวัด และ
ยุทธศาสตรจังหวัด ไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม การเรงรัด การติดตามผล การใหคําแนะนําชวยเหลือเจาหนาท่ีของรัฐในพ้ืนท่ี  
และการประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ีของรัฐ 

 3.  ใหรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีรายงานปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข  
ตลอดจนขอเสนอแนะตาง ๆ อันเนื่องจากการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในเขตตรวจราชการหรือพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบ
ตอนายกรัฐมนตรี 

 4.  ใหสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจัดใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจําเขตตรวจราชการตาง ๆ 
ท่ีเก่ียวของเปนฝายเลขานุการของรองนายกรัฐมนตรี  และรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ในกรณีท่ีรองนายกรัฐมนตรีและ
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีติดภารกิจจําเปนเรงดวน สามารถมอบหมายใหผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีประจํา
เขตตรวจราชการปฏิบัติหนาท่ีแทน แลวรายงานผลการปฏิบัติงานใหทราบตอไป 



 34 

 5.  ใหผูวาราชการจังหวัด  ผูตรวจราชการกระทรวง และหัวหนาสวนราชการ  ในจังหวัดท่ีเก่ียวของเสนอขอมูล  
อํานวยความสะดวก  และ ใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ีตามคําสั่งนี้ดวย 

 6.  ใหเบิกคาใชจายในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรีจากงบประมาณของสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป  โครงการเพ่ิมขีด
สมรรถนะในการกํากับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี 
 ท้ังนี้    ตั้งแตวันท่ี 22 กันยายน 2554 เปนตนไป 
 
 

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