
http://www.thaigov.go.th                                                                          ข่าวท่ี 01/04
                                         วันที่ 12 เมษายน 2554          
                                                                                                                                             
  วันน้ี เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบ
รัฐบาล   นายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากน้ัน  นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  และนายมารุต   มัสยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการ
ประชุม     คณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
 
  กฎหมาย 
 4.   เรื่อง  ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใจการดําเนินการทางวินัยและ 
    การส่ังลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ตามมาตรา 9 พ.ศ. .... 
 6.  เรื่อง ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของชาติ  
   พ.ศ. .... 
 

เศรษฐกิจ 
 9.  เรื่อง   ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  ตามโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อ
   พัฒนากลุ่มเกษตรกร  
  14.  เรื่อง  การกู้เงินสําหรับใช้เป็นเงินหมุนเวียนในโครงการต้ังโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกในราคา 

เกณฑ์กลางอ้างอิง ปี 2553/54 
  15.  เรื่อง  การกู้เงินสําหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการแทรกแซงตลาดรับข้าวเปลือกปี 2553/54 
 16.  เรื่อง  สรุปผลการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงเดือนตุลาคม 2553 – ธันวาคม 2553  
    (ไตรมาสที่1) 
  18.  เรื่อง  การปรับราคาจําหน่ายสินค้านมสดพร้อมด่ืมและนํ้ามันพืชถ่ัวเหลือง  
 
 สังคม 
 22.  เรื่อง   การจัดต้ังหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  24.   เรื่อง   แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554–2563 
 
 แต่งต้ัง 
 27.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
  1.  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
 2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงการคลัง)  
 3.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน   
 4.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบ               
      ทางการศึกษาแห่งชาติ  
 5.  ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับกรอบอัตรากําลังข้าราชการพลเรือน 
     สามัญ  ในภาพรวม  รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ  เพื่อย้ายข้าราชการไปแต่งต้ังให้ 
     ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา ด้านสังคม กลุ่มงานยุทธศาสตร์ 
     และการวางแผน   



 6.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
 7.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
 8.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปานครหลวง   

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

เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
และติดตามมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญได้ทางรายการ “เจาะลึก ครม.” 

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   ทุกวันอังคารในเวลา  21.00-22.00 น. 
หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



กฎหมาย 
4. เร่ือง ร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขใจการดําเนินการทางวินัยและการส่ังลงโทษกรณีไม่
ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ตามมาตรา 9 พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎ ก.พ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินการทางวินัย และ
การส่ังลงโทษกรณีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ตามมาตรา 9 พ.ศ. .... ตามที่สํานักงาน ก.พ.เสนอ  
 สาระสําคัญของร่างกฎ ก.พ. เป็นการกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการดําเนินการทางวินัย
และการส่ังลงโทษปลัดกระทรวง   อธิบดี  หรือผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติที่ไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. ดังน้ี  
 1. กําหนดให้ในกรณีท่ี ก.พ. มีมติว่ากระทรวง กรม หรือผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี หรือปฏิบัติการโดยขัดหรือแย้งกับแนวทางตามท่ีกําหนดใน
พระราชบัญญัติน้ีโดยในกรณีที่กระทรวง กรม หรือผู้มีหน้าท่ีปฏิบัติดังกล่าวไม่ดําเนินการตามมติ ก.พ. ภายในเวลาท่ี
กําหนดโดยไม่มี           เหตุอันสมควร ให้ถือว่าปลัดกระทรวง  อธิบดี  หรือผู้มีหน้าที่ปฏิบัติดังกล่าวแล้วแต่กรณี กระทํา
ผิดวินัย  โดยให้ ก.พ. เปิดโอกาสให้ปลัดกระทรวง อธิบดี  หรือผู้มีหน้าท่ีน้ันได้ช้ีแจงถึงเหตุท่ีไม่ปฏิบัติตามมติ ก.พ. 
ดังกล่าวภายในเวลาที่กําหนด               (ร่างข้อ 2)  
 2. กําหนดกรณีเม่ือ ก.พ. ได้พิจารณาจากพฤติการณ์และคําช้ีแจงของปลัดกระทรวง อธิบดี  หรือผู้มี
หน้าที่ตามร่างข้อ 2 แล้ว ให้ ก.พ. มีมติอย่างใดอย่างหน่ึงตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. น้ี (ร่างข้อ 3)  
  3. กําหนดกรณีเม่ือ ก.พ. มีมติตามร่างข้อ 3 แล้ว  ให้นายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.พ. ส่ังการตามมติ      
ก.พ. น้ัน (ร่างข้อ 4) 
 
6. เร่ือง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคง        
ของชาติ พ.ศ. .... ตามที่สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
  สาระสําคัญของร่างระเบียบ 
  1. ให้ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ พ.ศ. 
2547  (ร่างข้อ 3) 
  2. กําหนดให้มีกลไก 3 ระดับ ดังน้ี 
   2.1 ระดับนโยบาย คือ คณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคงของ
ชาติ (นพช.) โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ มีอํานาจ
หน้าที่กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์แผนแม่บท และมาตรการในการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (ร่างข้อ 6 – ร่าง
ข้อ 7) 
   2.2 ระดับภาค คือ คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความม่ันคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ 1 – 
4 /เขตทัพเรือภาคท่ี 1-3 /เขตกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด โดยมีแม่ทัพภาคท่ี 1-4/ผู้บัญชาการ
ทัพเรือภาคที่ 1-3/ผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด เป็นประธาน แล้วแต่กรณี เพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงชายแดนระดับภาคและประสานการทํางานร่วมกับจังหวัด (ร่างข้อ 10 – ร่างข้อ 25) 
   2.3 ระดับจังหวัด คือ คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ซึ่งมีผู้ว่า
ราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อจัดทําแผนงานด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัด (ร่างข้อ 26) 
  3. กําหนดให้มีคณะอนุกรรมการอํานวยการและประสานการพัฒนา เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ 
(อปพ.)    โดยให้มีอํานาจหน้าที่ตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 7 – ร่างข้อ 8) 



 4. กําหนดให้มีสํานักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและอํานวยการพัฒนาเพื่อเสริมความม่ันคง
ของชาติ (สล.นพช.) เป็นหน่วยงานภายในสํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทําหน้าที่เป็นสํานักงานเลขานุการ นพช. 
และมีอํานาจหน้าท่ีตามที่กําหนด (ร่างข้อ 9)   
 
 

เศรษฐกิจ 
9. เร่ือง  ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร  ตามโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกร  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามมติคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งท่ี 11/2553 เมื่อวันท่ี 27 ธันวาคม 
2553 ท่ีเห็นชอบให้จัดสรรเงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ยืม    จํานวน 500,000,000 บาท 
โดยไม่เสีย ดอกเบ้ีย  กําหนดชําระคืนภายใน 5 ปี  เพื่อดําเนินการโครงการสนับสนุนสินเช่ือเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร    
และเงินจ่ายขาดสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน จํานวน 6,662,000 บาท ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  

สาระสําคัญของเรื่อง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) รายงานว่า 
1.  กลุ่มเกษตรกรประกอบด้วยสมาชิก ซ่ึงมีอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ ทํานา ทําไร่   ทําสวน ทําการ

ประมง เล้ียงสัตว์ เล้ียงผ้ึง เล้ียงคร่ัง และเล้ียงไหม ในปี 2553 มีกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งส้ิน 4,359 กลุ่ม สมาชิก 665,666 
คน กลุ่มเกษตรกรทําธุรกิจหลายด้าน ได้แก่ ธุรกิจสินเช่ือ ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจําหน่าย ธุรกิจรวบรวมผลิตผล ธุรกิจรับฝาก
เงิน ธุรกิจแปรรูปผลิตผล และธุรกิจบริการและส่งเสริมการเกษตร ในการดําเนินธุรกิจดังกล่าว กลุ่มเกษตรกรยังขาดการ
สนับสนุนเงินทุนดอกเบ้ียตํ่าจาก แหล่งเงินทุนต่าง ๆ จึงทําให้ไม่สามารถบริการสมาชิกได้อย่างทั่วถึง คณะรัฐมนตรีจึงได้มี
มติ เมื่อวันท่ี         12 กันยายน 2549 อนุมัติเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร จํานวน 300,000,000   บาท เพื่อให้กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ดําเนินการตามโครงการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อพัฒนากลุ่มเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้
นําไปให้กลุ่มเกษตรกรกู้เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์การเกษตร เพื่อให้สมาชิกกู้ไปลงทุนทําการเกษตร และเพื่อรวบรวมผลิตผล 
ซึ่งโครงการจะส้ินสุดวันที่ 30 ตุลาคม  2553 กรมส่งเสริมสหกรณ์จะต้องส่งคืนกรมบัญชีกลางท้ังหมด  

2.  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ทําการสํารวจกลุ่มเกษตรกร จํานวน 1,139 กลุ่ม ใน 67 จังหวัด   ที่กู้เงิน
โครงการ ปรากฏว่า กลุ่มเกษตรกรได้รับเงินระหว่าง 300,001 - 500,000 บาท จํานวน 292 กลุ่ม   คิดเป็นร้อยละ 25.64 
และกลุ่มเกษตรกรท่ีได้รับเงินกู้ไม่เกิน 300,000 บาท จํานวน 847 กลุ่ม คิดเป็น ร้อยละ 74.63 ของจํานวนกลุ่มเกษตรกร
ที่สํารวจท้ังหมด โดยกลุ่มเกษตรกรรวมท้ังหมด 1,139 กลุ่ม    เสนอขอรับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร เพิ่มข้ึนจากเดิม เน่ืองจากเงินกู้ที่ได้รับจากโครงการเดิมไม่เพียงพอ เพราะจํานวนสมาชิกเพิ่มข้ึน นอกจากน้ี
จํานวนกลุ่มเกษตรกรที่ได้มาตรฐาน ในแต่จังหวัดเพิ่มข้ึนทุกปี จากจํานวน 1,179 กลุ่ม ในปี 2547 เป็น 2,836 กลุ่ม ในปี 
2552 เพิ่มข้ึนร้อยละ 140.54  

3.  กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงได้จัดทําโครงการข้ึน เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร      
ในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกร โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมทั้งกลุ่มเกษตรกรที่สมาชิกทําการปลูกพืช กลุ่ม
เกษตรกรประมง กลุ่มเกษตรกรเล้ียงสัตว์ และกลุ่มเกษตรกรประเภทอ่ืน ๆ ทําให้กลุ่มเกษตรกรยกระดับ การพัฒนาธุรกิจ
ให้สูงข้ึนจนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ในการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร 
   
14. เร่ือง การกู้เงินสําหรับใช้เป็นเงินหมุนเวียนในโครงการต้ังโต๊ะรับซื้อข้าวเปลือกในราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ปี 
2553/54 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) กู้ยืมเงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้คํ้าประกันและให้กระทรวงการคลัง ยกเว้นค่าธรรมเนียมในการคํ้าประกัน
การกู้ยืม           ดังกล่าว รวมทั้งให้กระทรวงการคลังร่วมกับสํานักงบประมาณ พิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อนํามาใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการรับซ้ือข้าวเปลือกในราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง ปี 2553/54 ได้ตามความเหมาะสมและจําเป็นใน



วงเงินไม่เกิน 2,500 ล้านบาท และรัฐรับภาระชดเชยผลขาดทุนของโครงการฯ โดยให้สํานักงบประมาณจัดสรร
งบประมาณเพื่อชําระคืนต้นเงินและดอกเบี้ย ให้ครบถ้วนจากงบประมาณแผ่นดินประจําปี พ.ศ.2555 ตามที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เสนอ 
 
15. เร่ือง การกู้เงินสําหรับใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการแทรกแซงตลาดรับข้าวเปลือกปี 2553/54 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ อคส. กู้ยืมเงินจาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการแทรกแซงตลาดรับซื้อ
ข้าวเปลือกปี 2553/54 ในวงเงิน 2,500 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้คํ้าประกัน และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียม
การคํ้าประกันเงินกู้  ดังกล่าว และรวมทั้งให้กระทรวงการคลังร่วมกับสํานักงบประมาณพิจารณาอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ตาม
ความเหมาะสมและจําเป็น และให้สํานักงบประมาณจัดสรรงบประมาณ  เพื่อชําระคืนต้นเงินและดอกเบ้ียเงินกู้ให้แก่ 
ธ.ก.ส. ให้ครบถ้วนจากงบประมาณแผ่นดินในปี 2555 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
 
16. เร่ือง สรุปผลการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงเดือนตุลาคม 2553 – ธันวาคม 2553 (ไตรมาสที่1)  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบสรุปผลการดําเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในช่วงเดือนตุลาคม 2553 - ธันวาคม 
2553 ตามท่ีสํานักนายกรัฐมนตรีเสนอ ดังน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  สํานักนายกรัฐมนตรี (นร.) รายงานว่า 
  1. สํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)  ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การบริโภคสินค้าและ
บริการในสภาวะปัจจุบัน มีการนําวิชาการทางการตลาดและการโฆษณามาใช้ในการส่งเสริมการขายสินค้าและบริการที่มุ่ง
กําไรสูงสุดของ              ผู้ประกอบธุรกิจ ทําให้ผู้บริโภคตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบ  และเกิดความไม่เป็นธรรมต่อ
ผู้บริโภคในสังคม เพราะผู้บริโภคไม่อยู่             ในฐานะที่ทราบภาวะตลาดและความจริงที่เก่ียวกับคุณภาพ   ราคาของ
สินค้าและบริการต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้องทันท่วงที และเมื่อมีการละเมิดสิทธ์ิผู้บริโภคจํานวนมากก็ไม่อยู่ในฐานะท่ีจะสละ
เวลาและเสียค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดีได้ ซึ่งความทุกข์ร้อนจากการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคเหล่าน้ี ได้สร้างความกังวล  
ความขัดแย้งและปัญหาทางสังคม จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบเป็นข้อมูลประกอบการติดตามผลการดําเนินงานเรื่อง
ร้องทุกข์ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ สคบ. ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 21 สิงหาคม 2550 และ 11  พฤษภาคม 2553  
  2. สคบ. ได้ดําเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค  ในช่วงเดือนตุลาคม 2553 - ธันวาคม 2553 ประมวล           
สรุปสาระสําคัญได้ ดังน้ี  การรับเรื่องร้องเรียนและให้คําปรึกษา จํานวน 19,169 ราย การแก้ไจปัญหาข้อร้องเรียนให้
ผู้บริโภค จํานวน 1,510 ราย  การตรวจสอบพฤติการณ์การประกอบธุรกิจ  จํานวน 3,368 ราย  การรับเร่ืองเพื่อ
ดําเนินคดีแทนผู้บริโภค  จํานวน 69 ราย  การเปรียบเทียบความผิดผู้ประกอบธุรกิจที่ละเมิดสิทธิผู้บริโภค จํานวน 26 ราย  
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 34,680 ราย   การดําเนินการเก่ียวกับสินค้าที่อาจก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัย จํานวน 7 เร่ือง   การจัดประชุมสัมมนาเก่ียวกับการคุ้มครองผู้บริโภค จํานวน 11 ครั้ง 
 
18. เร่ือง การปรับราคาจําหน่ายสินค้านมสดพร้อมด่ืมและนํ้ามันพืชถ่ัวเหลือง  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับราคาจําหน่ายสินค้านมสดพร้อมด่ืมและนํ้ามันพืชถ่ัวเหลือง ตามที่
กระทรวงพาณิชย์เสนอดังน้ี  
  สาระสําคัญของเร่ือง 

 กระทรวงพาณิชย์ รายงานว่า  ได้กํากับดูแลราคาสินค้าและติดตามสถานการณ์ปัจจัยการผลิตท่ีสําคัญ
อย่างใกล้ชิด  เช่น  วัตถุดิบ   ค่าพลังงาน  ค่าแรงงาน  ค่าเงินบาท  เป็นต้น และได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตรึง
ราคาจําหน่ายสินค้าอย่างต่อเน่ืองเป็นระยะ ๆ ต้ังแต่ปลายปี 2552 ซ่ึงได้ส้ินสุดระยะเวลา  ขอความร่วมมือแล้วเมื่อวันท่ี 
31 มีนาคม 2554 และในขณะน้ีราคาวัตถุดิบท้ังที่ต้องนําเข้าและวัตถุดิบในประเทศมีแนวโน้มสูงข้ึน ผู้ประกอบการจึงขอ
ปรับราคาสินค้า เน่ืองจากได้รับผลกระทบจากต้นทุนท่ีปรับสูงข้ึน โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาราคาสินค้า ได้มีการ



พิจารณาให้ปรับราคาสินค้าตามภาระต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึนบางส่วน และให้ผู้ประกอบการรับภาระต้นทุนท่ีเพิ่มข้ึนไปบางส่วน  
เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชน  ทั้งน้ีได้พิจารณาให้ปรับราคาสินค้าเพิ่มข้ึนไปแล้ว จํานวน 2 สินค้า  คือ 

1. นมสดพร้อมด่ืม   
 1.1 ข้อเท็จจริง   
 1.1.1  คณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันที่ 7 กันยายน 2553 เห็นชอบให้ปรับราคานํ้านมดิบสูงข้ึน 

กก.ละ 0.50 บาท จาก กก.ละ 16.50 บาท เป็นกก.ละ 17.00 บาท  ซึ่งผู้ประกอบการผลิตสินค้านมสดพร้อมด่ืม (นมสดยู.
เอช.ที  พาสเจอร์ไรส์ และสเตอริไลส์) ได้แจ้งขอปรับราคาจําหน่ายสูงข้ึนตามต้นทุนนํ้านมดิบท่ีปรับสูงข้ึน แต่กระทรวง
พาณิชย์ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการตรึงราคาจําหน่ายจนถึงส้ินเดือนมีนาคม 2554  เพื่อเป็นการช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนจากภาระค่าครองชีพของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงข้ึน 

 1.1.2 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2554  เห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เสนอให้ปรับราคานํ้านมดิบสูงข้ึนอีกครั้งจาก กก.ละ 17.00 บาท เป็น 18.00 บาท สูงข้ึน  กก.ละ 1.00 บาท ท้ังน้ี 
ให้มีผลนับแต่วันท่ีกระทรวงพาณิชย์อนุญาตให้ผู้ประกอบการนมพาณิชย์ปรับราคาขายผลิตภัณฑ์นมในตลาดนมพาณิชย์ 
 1.2 การพิจารณาปรับราคานมสดพร้อมด่ืม 
  1.2.1  การขอปรับราคา  ผู้ประกอบการนมสดพร้อมด่ืม (นมพาณิชย์) จํานวน  12  ราย ขอ
ปรับราคาจําหน่ายนมพร้อมด่ืม ต้ังแต่ขนาด 110-5,000 ซีซี สูงข้ึน 0.25-24.25 บาท หรือร้อยละ 2.00-55.56  โดยเป็น
การขอปรับจากผลกระทบนํ้านมดิบและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่สูงข้ึน   
  1.2.2  ผลการพิจารณาปรับราคา  คณะอนุกรรมการพิจารณาราคาสินค้าผลิตภัณฑ์นม  ใน
คราวประชุมเมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2554  มีมติให้ปรับราคานมสดพร้อมด่ืมตามภาระต้นทุนนํ้านมดิบที่สูงข้ึน  สําหรับ
ต้นทุนอ่ืน ๆ ให้ผู้ประกอบการรับภาระไปก่อน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระ  ค่าครองชีพของผู้บริโภค โดยอนุมัติให้ปรับราคา
จําหน่ายนมสดพร้อมด่ืมสูงข้ึน ในขนาดบรรจุต่าง ๆ กล่อง/ขวด/แกลลอน ละ 0.25 – 8.50 บาท ให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 5 
เมษายน 2554  เป็นต้นไป  

3. น้ํามันพืชถ่ัวเหลือง   
 2.1 ข้อเท็จจริง  ราคาวัตถุดิบในการผลิตนํ้ามันพืชถ่ัวเหลือง ได้แก่ เมล็ดถ่ัวเหลือง ซึ่งต้องนําเข้า

จากต่างประเทศ ราคาได้ปรับสูงข้ึน ต้ังแต่เดือนกันยายน 2553 ที่ราคา 388.45 USD/ตัน (ราคาชิคาโก) และปรับสูงข้ึน
ต่อเน่ืองมาอยู่ท่ี 552.07 USD/ตัน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 หรือคิดเป็น 17.31 บาท/กก.  ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคา
เมล็ดถ่ัวเหลือง ที่ใช้คํานวณ ณ ราคานํ้ามันพืชถ่ัวเหลือง    ขวดลิตรละ 46.00 บาท ราคาอยู่ท่ี  413.88 USD/ตัน  หรือ 
14.86 บาท/กก.  

 2.2 การพิจารณาการปรับราคานํ้ามันพืชถ่ัวเหลือง 
  2.2.1  การขอปรับราคา  ผู้ประกอบการ จํานวน 4 ราย  ขอปรับราคาสูงข้ึนจากขวดละ 

47.00 บาท เป็นขวดละ 63.00 - 102.00 บาท หรือร้อยละ 36.96 - 121.74 ตามราคาเมล็ดถ่ัวเหลือง และต้นทุนอ่ืน ๆ ที่
สูงข้ึน 
  2.2.2  ผลการพิจารณาปรับราคา  คณะอนุกรรมการพิจารณานํ้ามันพืชบริโภค มีมติให้ปรับราคา
จําหน่ายปลีกนํ้ามันพืชถ่ัวเหลืองจากขวดลิตรละ 46.00 บาท เป็น 55.00 บาท โดยให้ผู้ประกอบการรับภาระต้นทุนที่
เพิ่มข้ึนบางส่วน (ราคาท่ีควรจะเป็นได้วิเคราะห์ตามต้นทุนวัตถุดิบ คือ เมล็ดถ่ัวเหลืองที่สูงข้ึนจริง มีผลทําให้ราคาที่แท้จริง
ควรจะอยู่ที่ขวดลิตรละ 59.00 บาท)  โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 6 เมษายน 2554  เป็นต้นไป จนถึงส้ินเดือนมิถุนายน 2554  
เป็นเวลา 3 เดือน ซ่ึงเท่ากับระยะเวลาท่ีกําหนดราคาจําหน่ายนํ้ามันพืชปาล์ม ตามมติคณะกรรมการนโยบายปาล์มนํ้ามัน
แห่งชาติ (กนป.) ท้ังน้ี กรมการค้าภายใน          จะติดตามสถานการณ์ของราคาวัตถุดิบทั้งเมล็ดถ่ัวเหลือง และ นํ้ามัน
ปาล์มดิบ อย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาทบทวนราคาจําหน่ายต่อไป  พร้อมน้ีได้กําชับให้ผู้ประกอบการเร่งผลิตและ
กระจายสินค้าออกสู่ตลาดโดยเร็ว ในปริมาณท่ีเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค ภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ เพื่อให้
มีปริมาณนํ้ามันพืชถ่ัวเหลืองเข้าสู่ตลาดอย่างเต็มท่ีและทั่วถึง 



 
สังคม 

22. เร่ือง  การจัดต้ังหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบ ทั้ง 2 ข้อ ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) เสนอ ดังน้ี  

3. รับทราบผลการประชุมหารือเก่ียวกับการจัดต้ังหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของ สลค.  
4. เห็นชอบในหลักการการดําเนินโครงการจัดต้ังหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของ สลค. โดยให้

กระทรวง              
การคลัง (กค.) (กรมธนารักษ์) ดําเนินการจัดหาพื้นท่ีประมาณ 1,500 – 2,000 ตารางเมตร  ภายในพิพิธภัณฑ์ทรัพย์สินมี
ค่าของแผ่นดิน เพื่อทําเป็นหอจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ของ สลค. โดยจะดําเนินโครงการภายในระยะเวลา 24 เดือน  
ซึ่ง                  กรมธนารักษ์จะเป็นผู้ออกแบบปรับปรุงอาคาร โดยประสานงานกับ สลค. ให้มีความต้องการสอดคล้อง
ตรงกัน  ส่วนงบประมาณในการดําเนินโครงการให้ สลค. ทําความตกลงกับ กค. เพื่อดําเนินการตามข้ันตอนต่อไป ทั้งน้ี ให้ 
สลค. นําเรื่องน้ีเสนอ         คณะรัฐมนตรีต่อไป 
 
24.เร่ือง  แผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554–2563 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบเก่ียวกับแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 2554–2563 และให้
แจ้งเวียนให้กระทรวงและหน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องได้ใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือสําหรับประสานการดําเนินงานร่วมกัน
อย่างมีบูรณาการสอดคล้องตามบทบาทภารกิจหน้าท่ีในข้ันตอนต่อไป ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  กระทรวงคมนาคม (คค.)  รายงานว่า  คค. ได้จัดทําแผนหลักการพัฒนาระบบขนส่งและจราจร พ.ศ. 
2554-2563 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการช้ีนําการพัฒนาและเป็นกรอบการดําเนินงานให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคม ตลอดจนภาคีภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องอย่างมีบูรณาการ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยแผนดังกล่าวมีสาระสําคัญ 
ดังน้ี  
  1.  วิสัยทัศน์   “มุ่งสู่การขนส่งที่ย่ังยืน (Towards Sustainable Transport)” 
   พันธกิจ  “พัฒนาระบบ กลไก และบุคลากร รวมท้ังวางแนวนโยบาย ขับเคล่ือนการพัฒนา กํากับ
ดูแลและบูรณาการการขนส่งทางบก ทางนํ้า ทางอากาศ ให้มีบริการท่ีเพียงพอ มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ทั่วถึง คุ้มค่า 
และเป็นธรรม”  
  2.  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Goals) และแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญ 

1.1  เพ่ือให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง1.2 เช่ือมต่อการเดินทาง1.3 และการขนส่ง1.4
  (Hub for Connectivity)  

โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของประตูการขนส่ง (Hub) ท่ีมีศักยภาพ และการปรับปรุงโครงข่ายเช่ือมโยง 
(Spoke) รวมถึงกฎระเบียบเพื่ออํานวยความสะดวกให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเดินทางและการขนส่ง ซึ่งผลลัพธ์ท่ี
ได้ คาดว่าปริมาณการเดินทางของคนและการขนส่งสินค้าผ่านประเทศไทยจะเพิ่มมากข้ึน ส่งผลทําให้การค้าระหว่าง
ประเทศของไทยขยายตัว มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) เพิ่มข้ึน และในท้ายท่ีสุดประเทศเพื่อนบ้านใน
ภูมิภาคตระหนักรู้ถึงบทบาททางเศรษฐกิจและการเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ของไทย  
   2.2 เพ่ือให้มีระบบขนส่งที่มีประสิทธิภาพและระดับการให้บริการที่ดีเช่ือมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจและ
ชุมชน (Accessibility) โดยการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การ
กําหนดรูปแบบและแนวเส้นทางขนส่งหลักระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจภายในประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับศักยภาพเชิงพื้นท่ี
และชุมชน ซึ่งผลลัพธ์การขนส่งบนเส้นทางหลักเช่ือมโยงพื้นที่เศรษฐกิจจะได้รับความสะดวก รวดเร็ว มีความน่าเช่ือถือ 
และต้นทุนการขนส่งลดลง ส่งผลทําให้มีโอกาสทางธุรกิจเพิ่มข้ึนและเศรษฐกิจในระดับพื้นที่สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว
และย่ังยืน  



   2.3  เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการเดินทางและการขนส่งให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดย
การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน มาตรฐานยานพาหนะ และสภาพแวดล้อมให้มีคุณภาพและความปลอดภัยในการเดินทาง
และการขนส่งโดยเฉพาะที่สําคัญ คือ ต้องให้มีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง เพื่อเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ จิตสํานึก และทักษะเรื่องความปลอดภัยด้านการขนส่ง ซึ่งผลลัพธ์ท่ีได้คาดว่า จํานวนอุบัติเหตุจากการขนส่ง
จะลดลง จํานวนผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุการขนส่งจะลดลงเช่นเดียวกัน ส่งผลทําให้ความสูญเสียทาง
เศรษฐกิจและสังคมลดลง ตลอดจนผู้ท่ีเก่ียวข้องโดยรวมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น เน่ืองจากการเดินทางและการขนส่งมีความ
ปลอดภัย  
   2.4 เพ่ือส่งเสริมการขนส่งที่ประหยัดพลังงาน (Energy Saving) และเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Friendly) โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับเปล่ียนมาใช้รูปแบบการขนส่งทางรางและทาง
นํ้า ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อให้มีการใช้พลังงานและยานพาหนะท่ีสะอาด ซึ่ง
ผลลัพธ์ท่ีได้คาดว่าจะช่วยให้ปริมาณการใช้พลังงานในภาคการขนส่งและมลภาวะที่เกิดจากภาคการขนส่งลดลง โดยเฉพาะ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ส่งผลทําให้ลดผลกระทบที่มีต่อภาวะโลกร้อน ลดการนําเข้านํ้ามันเช้ือเพลิง และช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน เน่ืองจากการประหยัดต้นทุนด้านพลังงานและค่าชดเชยจากการทําให้เกิดภาวะโลกร้อน  
   2.5  เพ่ือยกระดับการเข้าถึงและเพ่ิมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ (Public Transport) อย่าง
ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยการพัฒนาโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะที่เช่ือถือได้ เข้าถึงสะดวก และมีค่าโดยสารท่ี
เหมาะสม การปรับปรุงระบบการขนส่งเช่ือมโยงกับการขนส่งสาธารณะ และการส่งเสริมปรับเปล่ียนพฤติกรรมมาใช้ระบบ
ขนส่งสาธารณะ เพื่อทดแทนการใช้ยานพาหนะส่วนบุคคลในการเดินทาง ซ่ึงผลลัพธ์ท่ีได้คาดว่าจํานวนผู้ใช้ระบบขนส่ง
สาธารณะเพิ่มข้ึน สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะต่อรายได้จะลดลง ส่งผลทําให้การเดินทาง
สะดวกและง่ายข้ึน  ชุมชนก็มีความน่าอยู่มากข้ึน 
   2.6  เพ่ือเพ่ิมความคล่องตัว (Mobility) ในการเดินทางและการขนส่ง โดยการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดปัญหาคอขวด เช่ือมต่อโครงข่ายการเดินทาง และการบริหารจัดการจราจร รวมท้ัง
สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่ออํานวยความสะดวกในการเข้าถึงและลดเวลาในการเดินทาง ซ่ึงผลลัพธ์ที่ได้ คาดว่าเวลาที่
ใช้ในการเดินทางและการขนส่งจะลดลง ความแน่นอนและความตรงต่อเวลาในการเดินทางและขนส่งสินค้าจะเพิ่มข้ึน 
ส่งผลทําให้สภาพการจราจรคล่องตัวมากย่ิงข้ึน และลดความสูญเสียจากการจราจรติดขัด  
  3.  ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการพัฒนาตามแผนหลักฯ ในช่วง 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2563)   
    1) สัดส่วนการขนส่งสินค้าทางราง ปัจจุบันร้อยละ 2.2 จะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 5.0 และ
สัดส่วน                การขนส่ง สินค้าทางนํ้า ปัจจุบันสัดส่วนร้อยละ 14.0 จะเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 18.0 (ทางลํานํ้าจากร้อย
ละ 8.2 เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 10.5 และทางชายฝ่ังจากร้อยละ 5.8 เพิ่มข้ึนเป็น 7.5)  
        2)  ความเร็วเฉล่ีย ขบวนรถไฟโดยสารปัจจุบัน 47 กม./ชม. จะเพิ่มข้ึนเป็น 90 กม./ชม. และ
ความเร็วเฉล่ียขบวนรถไฟสินค้า ปัจจุบัน 35 กม./ชม. จะเพิ่มเป็น 65 กม./ชม.  
        3)  สนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถลดอัตราการเสียชีวิตของประชากรจากอุบัติเหตุทาง
ถนน ปัจจุบัน  มีสัดส่วน 18.23 คนต่อประชากรแสนคน ลดลงเหลือ 8.3 คนต่อประชากรแสนคน  
        4) เพิ่มสัดส่วนการใช้บริการระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จากปัจจุบัน 0.6 ล้านคน-เท่ียวต่อ
วัน เป็น 4.5 ล้านคน-เที่ยวต่อวัน   
        5) เพิ่มสัดส่วนการใช้บริการขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง จากปัจจุบันร้อยละ 41 และการ
เดินทางด้วย          รถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 59 เป็นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองร้อยละ 46 
และเป็นการเดินทางด้วย         รถยนต์ส่วนบุคคล ร้อยละ 54   
        6)  เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณการขนส่งตู้สินค้า จากปัจจุบัน 10.8 ล้าน
TEUs เป็นไม่น้อยกว่า 20 ล้านTEUs  



       7) เพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร ณ ท่าอากาศยานนานาชาติหลักของ
ประเทศ ได้ไม่น้อยกว่า 60 ล้านคนต่อปี  
 

แต่งต้ัง 
27.  เร่ือง  แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมาย
การแข่งขันทางการค้า โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันทาง
การค้า ด้งน้ี  
      1)  องค์ประกอบ   ประกอบด้วย  อธิบดีกรมการค้าภายใน  เป็นประธานกรรมการ  กรรมการ                
ประกอบด้วย ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายจีรศักด์ิ  พงศ์พิษณุพิจิตร์  นายศักดา  
ธนิตกุล   นายอํานาจ  ธีระวนิช   นางเดือนเด่น นิคมบริรักษ์  นางสางกาญจนา  นิมมานเหมินท์  นายกิตติ  ต้ังจิตรมณี
ศักดาและผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน   โดยมีผู้อํานวยการกองนิติการ กรมการค้า
ภายใน   เป็นกรรมการและเลขานุการ  
      2)  อํานาจหน้าที่   
   2.1 ศึกษา  วิเคราะห์ข้อจํากัด   ปัญหาและอุปสรรคในการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทาง
การค้า  
   2.2 เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้มีการกํากับ
ดูแล    พฤติกรรมทางการค้าท่ีชัดเจน  เป็นไปตามหลักสากลครอบคลุมสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปล่ียนแปลง รวมท้ัง
การยกระดับองค์กรกํากับดูแลให้เป็นหน่วยงานท่ีมีการบริหารงานอย่างคล่องตัว เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความรวดเร็วและ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
   2.3 จัดทําประชาพิจารณ์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 
   2.4 ให้รายงานผลการศึกษาพิจารณาปรับปรุงกฎหมายการแข่งขันทางการค้า พร้อมเสนอแนะ
ประเด็นการปรับปรุงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 
   2.5 ปฏิบัติการอ่ืนๆ  ตามที่ได้รับมอบหมาย สําหรับการเบิกเบ้ียประชุมให้เป็นไปตามพระราช
กฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม   และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ  ในการดําเนินการของคณะกรรมการ
ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ 
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันท่ี 12 เมษายน 2554 เป็นต้นไป  
 
  2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงการคลัง)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายนรินทร์  กัลยาณมิตร รองอธิบดีกรม
ศุลกากรให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านพัฒนาระบบสิทธิประโยชน์ทางศุลกากร (นักวิชาการศุลกากรทรงคุณวุฒิ) กรม
ศุลกากร กระทรวงการคลัง ต้ังแต่วันที่ 10 มกราคม 2554 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ   แต่งต้ังเป็นต้นไป   
   
  3.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน   
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์พลศักด์ิ  จิรไกรศิริ และ                 
นายสุกฤษฎ์ิ  อัครวงศ์วริศ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
ต่อไปอีกวาระหน่ึงตามมาตรา 10/2 แห่งพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ซ่ึงแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ 
(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันท่ี 12 เมษายน 2554 เป็นต้นไป   



 
  4.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบ               
ทางการศึกษาแห่งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ          
ในคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 14 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันทดสอบ     
ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2548 ตามรายช่ือดังต่อไปน้ี ประธานกรรมการ นายสมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ นางกรองทอง  ไคริรี นายศิริชัย  กาญจน
วาสี กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มิใช่ข้าราชการหรือผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ นางนงราม  เศรษฐพานิช (ดํารง
ตําแหน่งวาระท่ี 2) นางอรุณี  วิริยะจิตรา นางอารีรัตน์  วัฒนสิน ทั้งน้ี ต้ังแต่วันท่ี 12 เมษายน 2554 เป็นต้นไป   
 
  5.  ขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับกรอบอัตรากําลังข้าราชการพลเรือน
สามัญในภาพรวม  รวมทั้งค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ  เพ่ือย้ายข้าราชการไปแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา ด้านสังคม กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการวางแผน   
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี
ที่ เก่ียวข้องกับกรอบอัตรากําลังข้าราชการพลเรือนสามัญในภาพรวม  รวมท้ังค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐ เพื่อย้าย                
นายจรัสโรจน์  บถดําริห์ ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (อํานวยการระดับสูง) สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี  ให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา ด้านสังคม (อํานวยการระดับสูง) กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์และการวางแผน  สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  
   

6.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงพลังงาน)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงพลังงานเสนอเล่ือนและแต่งต้ัง นายสุเทพ  เหล่ียมศิริเจริญ รอง
อธิบดี    (นักบริหาร ระดับต้น) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสํานักงาน (นักบริหาร ระดับสูง) สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ท้ังน้ี ต้ังแต่วันที่ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
   

7.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่กระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งบริหารระดับสูง 
จํานวน 4 ราย ดังน้ี  
  1. แต่งต้ัง (ย้าย) นางจิราภรณ์  เกษรสุจริต รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ให้ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นักบริหารระดับสูง) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน  
   2. แต่งต้ัง (ย้าย) นายนคร  ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (นักบริหารระดับสูง) กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงแรงงาน  
   3. แต่งต้ัง (ย้าย) นางสุทัศนี  สืบวงศ์แพทย์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) ให้ดํารงตําแหน่ง 
อธิบดีกรมการจัดหางาน (นักบริหารระดับสูง) กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน  
  4. แต่งต้ัง (ย้าย) นายจีรศักด์ิ  สุคนธชาติ อธิบดีกรมการจัดหางาน (นักบริหารระดับสูง) กรมการจัดหา
งาน กระทรวงแรงงาน ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวง
แรงงาน  
   ทั้งน้ี ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  

....................................... 


