
http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวท่ี 01/04
                                                 วันท่ี 20 เมษายน 2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ อาคารรัฐสภา    นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นายปณิธาน วัฒนายากร  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  และนายมารุต มัสยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 
  กฎหมาย 
  2. เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  6. เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..)  

  

เศรษฐกิจ 
 11.  เรื่อง  การทบทวนการดําเนินมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียว   
 16.  เรื่อง  ขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารอง
   จ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
  22.  เรื่อง   ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ  
    ครั้งท่ี 3/2554 
 
 สังคม 
 23.  เรื่อง   การพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
   ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
  24.  เรื่อง  รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.)           
    ครั้งท่ี 1/2554 
 27.  เรื่อง   มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2553 มติ 8 การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการต้ัง 
   ครรภ์ท่ีไม่พร้อม  
  30.   เรื่อง  การออกสลากการกุศลงวดพิเศษ 
 
  แต่งตั้ง 
 32.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
   1.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
   2.  คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังของกระทรวงคมนาคม 
   3.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 
   4.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง 
   5.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
   6.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักงาน
        คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 
   7.  แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เพ่ิมเติม)  
    8.  แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
   9.  แต่งต้ังเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  10.  แต่งต้ังกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี 
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เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000  
 สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

และติดตามมติคณะรัฐมนตรีท่ีสําคัญได้ทางรายการ “เจาะลึก ครม.” 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   ทุกวันอังคารในเวลา  21.00-22.00 น. 

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
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กฎหมาย 
 2. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน  
แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
  สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
  ร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว มีสาระสําคัญดังนี้ 
  1. กําหนดให้โอนบรรดากิจการ อํานาจหน้าท่ี ทรัพย์สิน งบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ ลูกจ้าง 
พนักงานราชการ ตําแหน่งและอัตรากําลังของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้เป็นของกรมป่าไม้ (ร่างมาตรา 4) 
  2. กําหนดให้โอนบรรดาอํานาจหน้าท่ีท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่ง
หรือมติคณะรัฐมนตรี รวมท้ังข้าราชการหรือพนักงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ไปเป็นอํานาจหน้าท่ีของ
กรมป่าไม้ และให้บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอ้างถึงกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ให้
ถือว่าอ้างถึงกรมป่าไม้ (ร่างมาตรา 5) 
  3. ให้แก้ไขบทบัญญัติของพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 และพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ให้สอดคล้องกับการโอนอํานาจหน้าท่ีและเจตนารมณ์ของกฎหมาย ดังนี้ 
      3.1 ให้แก้ไขคําว่า “อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” เป็น “อธิบดีกรมป่าไม้” 
      3.2 ให้แก้ไขคําว่า “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” เป็น “กรมป่าไม้” และ “อธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช” เป็น “อธิบดีกรมป่าไม้” (ร่างมาตรา 6) 
     3 .3 ในวาระเริ่มแรก ให้กรมป่าไม้มีส่วนราชการตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2551 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  
พ.ศ. 2547 โดยอนุโลมจนกว่าจะมีกฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมป่าไม้ข้ึนใหม่ (ร่างมาตรา 7) 
 
6. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..)  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องลดอัตราภาษี
สรรพสามิตเพ่ือปรับปรุงอัตราภาษีสรรพสามิตท่ีจัดเก็บ ในประเภทท่ี 01.05 น้ํามันดีเซลและน้ํามันอ่ืน ๆ ท่ีคล้ายกัน ในรายการ
ท่ี (2) และ (5) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 21 เมษายน 2554 เป็นต้นไป   
   กระทรวงการคลังเสนอว่า  กระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานได้ร่วมกันเสนอมาตรการภาษีสรรพสามิต
ในการลดอัตราภาษีน้ํามันดีเซล  เพ่ือเป็นการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ํามัน  เพ่ือป้องกันสภาวะเงินเฟ้อ บรรเทาผลกระทบ
ต่อต้นทุนของภาคการขนส่ง ภาคการผลิต และเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของประชาชน จึงจําเป็นต้องลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามัน
ดีเซลท่ีมีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 0.035 โดยน้ําหนัก  จากอัตราภาษี 5.310 บาทต่อลิตร ลดลงเหลืออัตราภาษี 0.005 
บาทต่อลิตร  และน้ํามันดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 จากอัตราภาษี 
5.040 บาทต่อลิตร  ลดลงเหลืออัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร  โดยท่ีเรื่องนี้เป็นเรื่องท่ีต้องดําเนินการโดยเร่งด่วน  โดยกรม
สรรพสามิตต้องดําเนินการทางกฎหมายปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตสําหรับน้ํามันดีเซล  เพ่ือให้กฎหมายสามารถมีผลบังคับ
ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม  และเพ่ือให้การป้องกันสภาวะเงินเฟ้อ การบรรเทาผลกระทบต่อต้นทุนของภาคการขนส่ง ภาคการผลิต 
และเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของประชาชน สามารถดําเนินการได้ทันกับวิกฤตการณ์พลังงานของประเทศ   
   สาระสําคัญ/ข้อเท็จจริง  
  เสนอให้มีการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันและผลิตภัณฑ์น้ํามันจนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2554 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้  
  1. ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลท่ีมีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 0.035 โดยน้ําหนักจากอัตราภาษี 
5.310 บาทต่อลิตร ลดลงเหลืออัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร  
   2. ลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 4 จากอัตราภาษี 5.040 บาทต่อลิตร ลดลงเหลืออัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร   
  ซ่ึงจะส่งผลให้รายได้ภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลท่ีมีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 0.035 โดยน้ําหนัก  และ
น้ํามันดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรดไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ลดลงภายในปีงบประมาณ 2554 
จํานวน 45,516.90 ล้านบาท  และปีงบประมาณ 2555 จํานวน 113,610 ล้านบาท   
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เศรษฐกิจ 
11. เรื่อง การทบทวนการดําเนินมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียว  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการดําเนินมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอดังนี้  
   1. ไม่ขยายระยะเวลาการดําเนนิมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียว ตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 2 มีนาคม  2553 
ดังนี้  
    1.1 การยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสําหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ   
    1.2 การลดหย่อนค่าธรรมเนียมการข้ึนลงของอากาศยานและท่ีเก็บอากาศยาน (Landing & Parking Fee)  
    1.3 การประกันภัยคุ้มครองชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาในประเทศไทยกรณีเกิดจลาจล  ซ่ึงจะสิ้นสุด
ลงในวันท่ี 31 มีนาคม  2554  
    1.4 การปรับแผนการฝึกอบรม จัดประชุมสัมมนา และดูงานในประเทศให้มากข้ึนแทนการฝึกอบรม  
จัดประชุมสัมมนา และดูงานในต่างประเทศ   
  2. ขยายระยะเวลาการดําเนินมาตรการกระตุ้นการท่องเท่ียวตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 2 มีนาคม  
2553 ออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันท่ี 31 มีนาคม  2555 ดังนี้  
    2.1 การลดหย่อนค่าประกันการใช้ไฟฟ้าสําหรับผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม   
    2.2 ให้ผู้ประกอบการสามารถนําค่าใช้จ่ายการจัดประชุม สัมมนา อบรม และการจัดการท่องเท่ียวเป็น
รางวัลในประเทศแก่พนักงานมาหักเป็นค่าใช้จ่ายได้ 2 เท่า ของท่ีจ่ายจริง   
   3. เพ่ิมมาตรการเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเท่ียว  โดยอนุมัติหลักการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ           
ท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ ดังนี้   
    3.1 ให้เร่งรัดการดําเนินการยกเว้นการตรวจลงตราสําหรับนักท่องเท่ียวชาวจีนและไต้หวันให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว    
    3.2 ให้ Visa on Arrival แก่ชาวต่างชาติประเทศต่าง ๆ เพ่ิมมากข้ึน  โดยเฉพาะภูมิภาคตะวันออก
กลาง อาทิ อิหร่าน เลบานอน จอร์แดน เป็นต้น ซ่ึงเป็นประเทศท่ีมีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้ามาในประเทศไทยจํานวนมาก (โดย
ในปี 2553 ชาวต่างชาติกลุ่มนี้เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ดังนี้ อิหร่าน จํานวน 178,291 คน เลบานอน จํานวน 13,866 คน 
และจอร์แดน จํานวน 9,175 คน) และเป็นกลุ่มท่ีมีกําลังซ้ือสูง  ซ่ึงจะเป็นกลไกสําคัญในการมีส่วนช่วยส่งเสริมความใกล้ชิดและ
คุ้นเคยระหว่างประชาชนของไทยและประเทศท่ีได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพ่ือการท่องเท่ียว 
ไม่เกิน 15 วัน ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) นอกจากนี้ เป็นการสนับสนุนปฏิสัมพันธ์ในมิติ
ต่าง ๆ ท้ังทางด้านการค้า การลงทุน การท่องเท่ียวและวัฒนธรรม โดยดําเนินการเช่นเดียวกับท่ีคณะรัฐมนตรีเคยมีมติเม่ือวันท่ี 
10 สิงหาคม 2553 ท่ีเห็นชอบให้บุคคลสัญชาติโรมาเนีย บัลกาเรีย มอลตา อันดอร์รา และซานมาริโน รวม 5 ประเทศ สามารถ
ได้รับการตรวจลงตราเข้ามาในราชอาณาจักรไทยเพ่ือการท่องเท่ียว ไม่เกิน 15 วัน ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง 
(Visa on Arrival)  
    3.3 ให้มีการปรับปรุงบริการการตรวจลงตรา ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิให้มีความสะดวก
รวดเร็วมากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการดึงดูดนักท่องเท่ียวต่างชาติและเป็นการสร้างรายได้เข้าประเทศ   
   3.4 ควรเปิดสถานกงสุล (ใหญ่) และสถานกงสุล (กิตติมศักด์ิ) ในต่างประเทศเพ่ิมมากข้ึนเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการขออนุญาตเดินทางเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทย  รวมท้ังควรขยายระยะเวลาการพํานักอยู่ในประเทศไทย
ให้แก่นักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน  
    3.5 เพ่ิมช่องทางพิเศษในการตรวจลงตราให้แก่คนพิการและคนชราเพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวก
และสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ   
   3.6 กําชับให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ดําเนินการสนับสนุนให้สถานประกอบการโรงแรมมีการจด
ทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย  รวมท้ังให้ผู้ประกอบการด้าน Service Apartment ดําเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายท่ี
เก่ียวข้องด้วย   
    3.7 ในการจัดประชุมสัมมนาของหน่วยงานภาครัฐควรใช้บริการผ่านบริษัทนําเท่ียวเพ่ือเป็นการ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการมากข้ึน   
    3.8 ภาครัฐไม่ควรจัดบริการนําเท่ียวแข่งขันกับภาคเอกชน    
    3.9 ให้การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) ดําเนินโครงการสร้างรายได้จากนักท่องเท่ียวเดินทาง
ระหว่างประเทศ (Transfer Passenger) ต่อไปได้  โดยไม่กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการฯ เนื่องจากผลการดําเนินการประสบ
ความสําเร็จระดับหนึ่ง  มีนักท่องเท่ียวผู้เข้าร่วมโครงการ จํานวน 4,337 คน  สร้างรายได้ 18,510,940 บาท   
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16. เรื่อง ขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือ
จําเป็น 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 320,000,000 บาท ให้กับกระทรวงมหาดไทย (มท.) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความ          
เดือดร้อนของประชาชนในกรณีจําเป็นเร่งด่วนท่ีไม่สามารถขอรับการสนับสนุนจากงบประมาณรายจ่ายท่ีจัดสรรไว้เพ่ือการนี้ของ
หน่วยงานอ่ืน ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ ท้ังนี้ อัตราการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีพิจารณา 
ตามขนาดพ้ืนท่ี จํานวนประชากร และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) ท่ี มท . เสนอ โดย
จัดสรรจังหวัดละ 3 - 5 ล้านบาท และได้จัดสรรรวมถึงจังหวัดบึงกาฬท่ีตั้งใหม่ดังกล่าว 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  มท. รายงานว่า 
  1. มท. ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 9 ก.พ. 53 แล้ว โดยได้กําหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร
งบประมาณค่าใช้จ่ายดังกล่าวเสนอต่อสํานักงบประมาณ (สงป.) และได้รับอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ            
พ.ศ. 2553 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 316 ล้านบาท โดยเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ
เป็นไปตามขนาดพ้ืนท่ีและจํานวนประชากรของแต่ละจังหวัด กําหนดเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก ได้รับงบประมาณ 
จํานวน 5 ล้านบาท 4 ล้านบาท และ 3 ล้านบาท ตามลําดับ สําหรับจังหวัดท่ีมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมต้ังแต่ 100,000                
ล้านบาท ข้ึนไป หากพิจารณาตามเกณฑ์ขนาดพ้ืนท่ีและจํานวนประชากรแล้วได้รับงบประมาณไม่ถึง 5 ล้านบาท ก็ให้ได้รับเป็น
จังหวัดละ 5 ล้านบาท 
  2. สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้เสนอคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เพ่ือสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีจําเป็นเร่งด่วน จํานวน 316 ล้านบาท แต่ไม่ได้
รับการจัดสรรท้ังหมดในข้ันคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2554 สภา
ผู้แทนราษฎร 
  3. มท. พิจารณาแล้วเห็นว่า งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีจําเป็นเร่งด่วน 
มีความจําเป็นต่อการบริหารจัดการของผู้ว่าราชการจังหวัด ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนท่ีมีผลกระทบต่อการดํารงชีวิต 
และความเป็นอยู่ของประชาชน ในสถานการณ์เฉพาะหน้าท่ีไม่สามารถบริหารจากงบประมาณของหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้ทันท่วงที 
ซ่ึงได้รับการจัดสรรงบประมาณอย่างต่อเนื่องทุกปี  
 
22. เรื่อง  ผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 3/2554 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ             
ครั้งท่ี 3/2554  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้  
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) ครั้งท่ี 
3/2554 เม่ือวันท่ี 18 เมษายน 2554 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมสีเขียว ตึกไทยคู่ฟ้า ทําเนียบรัฐบาล ซ่ึง
ภาคเอกชนได้เสนอเรื่อง ปัญหาและแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน
พ้ืนท่ีภาคใต้ โดยมีข้อเท็จจริง และมติคณะกรรมการ กรอ. ดังนี้   
 1.  ข้อเท็จจริง  
  1.1  เหตุการณ์ภัยพิบัติซ่ึงเกิดจากอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ครั้งนี้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ
โรงงานอุตสาหกรรมท้ังผู้ประกอบการขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมโดยเฉพาะในพ้ืนท่ี
จังหวัดกระบ่ี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอย่างมาก ซ่ึงภาคเอกชนได้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าโดยการปรับลดค่าจ้างแรงงานเพ่ือ
ลดค่าใช้จ่ายแทนการปรับลดคนงาน และขณะนี้อยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายในภาพรวม 
  1.2  อย่างไรก็ดี มีปัญหาเร่งด่วนท่ีเสนอขอให้รัฐบาลพิจารณาดําเนินการให้ความช่วยเหลือเพ่ือเป็นการ
บรรเทาผลกระทบให้กับผู้ประกอบการในช่วงระหว่างท่ียังไม่สามารถดําเนินการผลิตต่อได้ ได้แก่ (1) การขอสินเชื่อเพ่ือใช้สําหรับ
ฟ้ืนฟูกิจการ (2) การขอยกเว้นการนําเงินเข้ากองทุนประกันสังคมเพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการ และ (3) เร่งรัด 
กํากับ ดูแล ให้บริษัทประกันภัยรับต่อประกันให้กับผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบ เนื่องจากมีข้อร้องเรียนจากผู้ประกอบการ
ว่ามีบริษัทประกันภัยหลายบริษัทไม่ยอมต่อสัญญาประกันภัยให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะบริษัทประกันภัยของภาครัฐ   
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2.  มติคณะกรรมการ กรอ. 
  มอบหมายให้ สศช. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการ กรอ. นําเสนอเรื่อง ปัญหาและแนวทางการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมท่ีได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพ้ืนท่ีภาคใต้ ตามท่ีภาคเอกชนเสนอ ได้แก่ การให้สินเชื่อ
เพ่ือฟ้ืนฟูกิจการ การยกเว้นการนําเงินเข้ากองทุนประกันสังคม และการต่ออายุประกันภัย ให้คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาและ
มอบหมายในวันพุธท่ี 20 เมษายน 2554 นี้ 
 

สังคม 
23. เรื่อง  การพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
2553  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ) ประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ประธาน ป.ป.ส.) เสนอ ดังนี้  
   1. ให้มีการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้มีผลการ
ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่นไม่เกินร้อยละ 2.5 ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดโดยตรง จํานวน 292,767 คน   
   2. ให้มีการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็นกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้มี    
ผลการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดดีเด่นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเก้ือกูลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด                           
จํานวน 449,466 คน   
   3. ในกรณีของผู้ท่ีเงินเดือนเต็มข้ันให้ได้รับค่าตอบแทนเป็นไปตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกําหนด  
 
24. เรื่อง รายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ครั้งท่ี 1/2554 

 คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบในหลักการตามผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุน
โครงการหลวง (กปส.) ครั้งท่ี 1/2554 ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รองประธานกรรมการประสานงาน
และสนับสนุนงานโครงการหลวงเสนอ และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการให้ถูกต้องตามข้ันตอนของกฎหมาย  
ระเบียบ  หลักเกณฑ์  และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

 1.เรื่องท่ีคณะกรรมการ กปส. รับทราบ รวม 3 เรื่อง ดังนี้ 
 1.1 ผลการดําเนินงานของโครงการหลวง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 1.2 รายงานการจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติบนพ้ืนท่ีสูงภาคเหนือ 
 1.3 รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพบนพ้ืนท่ีสูง 

 2. เรื่องท่ีคณะกรรมการ กปส. มีมติเห็นชอบ รวม 6 เรื่อง  ดังนี้ 
            2.1 ให้มูลนิธิโครงการหลวงขอต้ังงบประมาณประจําปีท่ีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือ

ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (สํานักงาน กปร.) โดยเริ่มแต่งต้ังปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 
          2.2 เห็บชอบในหลักการแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและแผนแม่บทโครงการขยายผล
โครงการหลวงระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559)  
      2.3 เห็นชอบในหลักการแผนงานและงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2555 ท่ีสนับสนุนศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวงโดยสํานักงบประมาณ (สงป.) รับพิจารณาให้การสนับสนุนตามความ
เหมาะสมต่อไป 
     2.4 เห็นชอบในหลักการการปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ีโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ี
ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตากจํานวน 9 เส้นทาง ระยะทาง 436 กิโลเมตร โดยมอบให้กอง
อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) รับโครงการปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวไว้ในแผนพัฒนาเพ่ือความ
ม่ันคงและจัดหางบประมาณให้กับหน่วยงานทหารในพ้ืนท่ีเป็นผู้ปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ทส.) ต่อไป  และให้หน่วยงานท่ีร่วมดําเนินงานภายใต้แผนแม่บทโครงการขยายผลโครงการหลวงเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนท่ีปลูกฝิ่น
อย่างยั่งยืนให้การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าว 
     2.5 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาชุมชนในพ้ืนท่ีโครงการหลวง มีดังนี้ 
      2.5.1 มอบให้ สงป. พิจารณาในการสนับสนุนแผนงานและงบประมาณ  ปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2555 ของกรมทางหลวงชนบทและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สําหรับปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีโครงการหลวง
ตามความเหมาะสม 
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      2.5.2 เสนอให้คณะรัฐมนตรีทราบว่า “โครงการพระราชดําริ” ท่ีระบุในมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ
วันท่ี 28 กันยายน  2536  หมายรวมถึงงานโครงการหลวงด้วย 
      2.5.3 เห็นชอบให้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีโครงการหลวง 
ภายใต้คณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) 
      2.2.4 มอบให้ทางหลวงชนบทสํารวจและจัดทําแผนปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ีศูนย์พัฒนา
โครงการหลวงระยะ 5 ปี (พ.ศ.  2555-2559) และนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
     2.5.5 ให้ กฟภ. รวบรวมความจําเป็นโครงการก่อสร้างขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้าสําหรับ
ครัวเรือนท่ีไม่มีไฟฟ้าใช้ภายในพ้ืนท่ีโครงการหลวงและโครงการขยายผลโครงการหลวง ท้ังท่ีไม่เกินและเกิน 50,000 บาทต่อ
ครัวเรือนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 
     2.6 เห็นชอบในหลักการข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ไทย-โคลอมเบีย (Technical 
Cooperation Agreement) ระหว่างมูลนิธิโครงการหลวงสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) และ Accion 
Social สาธารณรัฐโคลอมเบียและหนังสือแสดงเจตจํานง (Letter of Intent) ระหว่างมูลนิธิโครงการหลวง สถาบันวิจัยและ
พัฒนาพ้ืนท่ีสูง (องค์การมหาชน) และ UNODC สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) โดยให้เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 
27. เรื่อง  มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2553 มติ 8 การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ท่ีไม่พร้อม 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งท่ี 3 พ.ศ. 2553 มติ 8 การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการ
ต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อม  และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการ  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ 
(สช.) เสนอ  ดังนี้  
  1.  ให้คณะกรรมการพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ร่วมกับคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ  
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง ร่วมกันพิจารณาจัดต้ังกลไกร่วมในการ
ดําเนินการดังนี้  
 1.1  แปลงนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ และยุทธศาสตร์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนต้ังครรภ์ไม่พร้อม สู่แผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน ครอบคลุมทุกระดับ รวมท้ังจัดทํามาตรการเร่งด่วน 
ในการจัดการปัญหาการต้ังครรภ์ในวัยรุ่นแบบบูรณาการ ภายในปี พ.ศ. 2554 
 1.2  ให้มีคณะกรรมการขับเคลื่อนในระดับจังหวัด จัดทําแผนยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์วัยรุ่น
และเยาวชนทุกระดับ ดําเนินการติดตามประเมินผล ภายใต้นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ 
ฉบับท่ี 1 และยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ไม่พึงประสงค์ในกลุ่มเด็กและเยาวชน   
 1.3  ประสานการดําเนินงาน กํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง     
  2 .   ก ร ะ ทร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร แ ล ะ หน่ ว ย ง า น ท่ี มี ส ถ าน ศึ ก ษา ใ น สั ง กั ด  ร่ ว ม กั บ อ ง ค์ ก ร ภ า ค รั ฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมดําเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนเพศศึกษา (sexuality 
education) จริยธรรมและศีลธรรมและจัดให้มีระบบรองรับการแก้ปัญหานักเรียน นักศึกษาท่ีตั้งครรภ์ในระหว่างการศึกษา โดย 
 2 . 1   พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ แ ล ะ ส ร้ า ง ทั ศ น ค ติ ท่ี ถู ก ต้ อ ง แ ก่ ผู้ บ ริ ห า ร ส ถ า น ศึ ก ษ า  ค รู ผู้ ส อ น
และบุคลากรในสถานศึกษา รวมท้ังสร้างเครือข่ายผู้สอนเรื่องเพศศึกษา ให้ครอบคลุมท้ังในและนอกระบบการศึกษา 
 2.2  จัดให้มีกระบวนการเรียนการสอนเพศศึกษารอบด้าน (Comprehensive sexuality education)ท่ีมี
คุณภาพอย่างท่ัวถึงท้ังการศึกษาในระบบและนอกระบบ โดยเริ่มให้มีการเรียนการสอนเพศศึกษาและจริยธรรมทางเพศ
ต้ังแต่ปฐมวัย โดยการเพ่ิมกิจกรรมนอกหลักสูตรและสร้างเสริมทักษะทางสังคม และให้มีระบบติดตามกระบวนการเรียนการ
สอนและหนุนเสริมโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

2.3  ให้สถานศึกษาปรับกระบวนการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนนักศึกษาท่ีตั้งครรถ์ ให้มีความยืดหยุ่น 
สอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542   ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับท่ี 
2) พ.ศ. 2545  มาตรา 15 ท่ีบัญญัติเก่ียวกับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  และมาตรา 
24(6)  ท่ีบัญญัติให้จัดการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนได้ทุกเวลาทุกสถานท่ี  ท้ังนี้  เพ่ือให้โอกาสนักเรียน   นักศึกษา   ท่ีต้ังครรถ์ได้รับ
การศึกษาจนจบหลักสูตร โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการต้ังครรถ์ 
                          2.4  ใหส้ถานศึกษาร่วมกับหน่วยงานและองค์กรท่ีเก่ียวข้องรับผิดชอบในการให้ความช่วยเหลือในรูปแบบ
ท่ีหลากหลายโดยคํานึงถึงสิทธิประโยชน์และการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสําคัญ 
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  3.  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน 
องค์กรพัฒนาเอกชน และเครือข่ายเด็กและเยาวชน  
  3.1  สนับสนุนการดําเนินงานเสริมสร้างสุขภาวะทางเพศ และอนามัยการเจริญพันธุ์  สําหรับ
เด็กและเยาวชน  
 3.2 สนับสนุนให้ชุมชนออกมาตรการทางสังคม  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อมในวัยรุ่น  
 3.3  ให้กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถ่ินหรือพ้ืนท่ีทุกแห่ง พิจารณาจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือการ
ดําเนินงาน 
 3.4  ให้สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง
ดําเนินการในเรื่องสุขภาวะทางเพศวัยเจริญพันธุ์  
 3.5 สนับสนุนและพัฒนา พ้ืนท่ีสื่อ และกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์เดิมและขยายพ้ืนท่ีสื่อ และกิจกรรมท่ีสร้างใหม่ 
สําหรับเด็กและเยาวชน  
  4.  สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จะให้ความร่วมมือในการดําเนินงานดังนี้ 
 4.1 ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เร่งรณรงค์สร้างทัศนคติเชิงบวกเรื่องเพศใน
สังคม  

4.2 ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสนับสนุนการ    
ดําเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนและองค์กรในชุมชน เพ่ือการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็งในชุมชนอย่างเป็น 
รูปธรรม 
  4.3  ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายท่ีเก่ียวข้อง ในการพัฒนาความรู้ ทัศนคติในเรื่องเพศ
เชิงบวก จริยธรรม และศีลธรรม ให้แก่เด็ก เยาวชน พ่อแม่และผู้ปกครอง รวมท้ังการจัดทําแนวทางเพ่ือส่งเสริมให้สามารถ
สื่อสารเรื่องเพศได้อย่างเหมาะสมกับช่วงวัย และสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได้   

4.4 ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดบริการท่ี หลากหลายเป็นมิตรแก่วัยรุ่น  
สนับสนุนการทํางานของศูนย์ท่ีเก่ียวข้อง 

4.5 ร่วมกับคณะกรรมการนโยบายเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์แห่งชาติ  แลคณะกรรมการควบคุมเครื่องด่ืม 
แอลกอฮอล์ในพ้ืนท่ีเข้มงวดในการจัดการพฤติกรรมการบริโภคเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ของเยาวชนตามยุทธศาสตร์ 
นโยบายแอลกอฮอล์ระดับชาติ 
  4.6  สนับสนุน เร่งรัด และผลักดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองอนามัยการเจริญพันธุ์ พ.ศ..... ให้สามารถ
ประกาศใช้ได้ ภายในปี พ.ศ. 2554   
 5.  ให้เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ รายงานความก้าวหน้าต่อสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งท่ี 5  
 
30.  เรื่อง การออกสลากการกุศลงวดพิเศษ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอดังนี้ 
  1.สนับสนุนการออกสลากการกุศลของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริ
วัฒนาพรรณวดี มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และมูลนิธิอาสา
เพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย 
  2. การออกสลากการกุศลของหน่วยงานตามข้อ 1 ให้สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นผู้จัดพิมพ์ จัดจําหน่าย 
และจ่ายรางวัล ท้ังนี้ ในการจัดจําหน่าย สํานักงานสลากฯ ควรพิจารณาแนวทางการจําหน่ายสลากการกุศลในรูปแบบอ่ืนๆ ด้วย 
  อนึ่ง โดยท่ีการดําเนินการออกสลากการกุศลจะต้องดําเนินการโดยได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงมหาดไทย
ตามพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 จึงเป็นเรื่องท่ีหน่วยงานผู้เสนอต้องประสานงานกับกระทรวงมหาดไทยโดยตรง 
ท้ังนี้ หากโครงการใดได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี จะต้องเสียภาษีการพนันร้อยละ 0.5 ตามกฎกระทรวงมหาดไทย 
ฉบับท่ี 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 ข้อ 12 (4) แก้ไขเพ่ิมเติมโดย
กฎกระทรวงฯ ฉบับท่ี 43 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 นอกจากนี้ ยังได้รับการ
ยกเว้นภาษีตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี 10) พ.ศ. 2500 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 5 จตุทศ 
  กระทรวงการคลังเสนอว่า ด้วยมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา
พรรณวดี มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง
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(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย ขอให้กระทรวงการคลังพิจารณานําเสนอโครงการออกสลากการกุศลงวดพิเศษต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือพิจารณา 
  กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการออกสลากการกุศลงวดพิเศษของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ใน
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) และมูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย มีความจําเป็นเร่งด่วน และเป็นโครงการท่ี
เก่ียวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาพ และการศึกษาของประชาชน จึงเห็นสมควรสนับสนุนโครงการออกสลากการกุศล
งวดพิเศษจํานวน 3 หน่วยงานดังกล่าว วงเงินรวม 8,000 ล้านบาท ดังนี้ 
  (1) มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสนอโครงการจัดหา
รายได้สมทบทุนมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ วงเงินจํานวน 3,000 ล้านบาท 

 (2) มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) เสนอโครงการ
ทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วงเงินจํานวน 2,000 ล้านบาท 

 (3) มูลนิธิอาสาเพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย เสนอโครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมูลนิธิอาสา
เพ่ือนพ่ึง(ภาฯ)ยามยาก เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วงเงินจํานวน 3,000 ล้านบาท   
 

แต่งตั้ง 
32.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การ
ตลาดเพ่ือเกษตรกร (อ.ต.ก.) แทนกรรมการชุดเดิมท่ีจะครบวาระการดํารงตําแหน่ง 3 ปี ดังนี้ นายกมลวิศว์ แก้วแฝก นายธงชัย 
ศรีดามา (บัญชีรายชื่อฯ) พันเอก นาฬิกอติภัค แสงสนิท (บัญชีรายชื่อฯ) นายยศพนต์ จันทร์สุขศรี พลตํารวจตรี คํารณวิทย์          
ธูปกระจ่าง  นายดิเรก ทัศนพันธุ์ (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร) นายบุญสืบ อินทร์อุไร (ผู้แทนสถาบันเกษตรกร)  
  ท้ังนี้ โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 29 เมษายน 2554 เป็นต้นไป  

 
  2.  คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งของกระทรวงคมนาคม 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป จํานวน 9 คณะ โดยขอ
ปรับปรุงเฉพาะองค์ประกอบลําดับท่ี 2, 3 และ 8 ของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกล ของกรมทางหลวง 
สําหรับองค์ประกอบอ่ืน ๆ และอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการทุกชุดคงเดิม และขอยกเลิกคณะกรรมการนโยบายการขนส่ง          
ต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ จํานวน 1 คณะ ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงคมนาคม (คค.) รายงานว่า ในส่วนของ คค. คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง มีจํานวน 
10 คณะ ประกอบด้วย  คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง  คณะกรรมการขนส่งแห่ง
อาเซียน   คณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือประสานงานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ  คณะกรรมการแห่งชาติในการค้นหา
และช่วยเหลืออากาศยาน และเรือท่ีประสบภัย  คณะกรรมการร่วมถาวรไทย – มาเลเซียว่าด้วยการขนส่งสินค้าเน่าเสียง่ายผ่าน
แดนมาเลเซียไปยังสิงคโปร์  คณะกรรมการนโยบายการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบแห่งชาติ    คณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพ่ือ
พิจารณาทําความตกลงเก่ียวกับการขนส่งทางบกกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจํา  คณะกรรมการผู้แทนรัฐบาลเพ่ือพิจารณาทํา
ความตกลงว่าด้วยการขนส่งทางอากาศกับรัฐบาลต่างประเทศเป็นประจํา   คณะกรรมการดําเนินงานด้านความปลอดภัยการ
ขนส่งแห่งชาติ    คณะกรรมการประสานงานการขนส่งผ่านแดนและขนส่งข้ามแดนแห่งชาติ 
  ซ่ึง คค. พิจารณาแล้ว ขอให้คณะกรรมการท่ีคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังคงอยู่ต่อไป จํานวน 9 คณะ และขอปรับปรุง
เฉพาะองค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรมทางหลวง (ข้อ 1 ) ดังนี้ 

องค์ประกอบ (เดิม) องค์ประกอบ (ใหม่) หมายเหตุ 
องค์ประกอบลําดับท่ี 
2. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณหรือ
ผู้แทนรองประธานกรรมการ 
 
3. รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้า

องค์ประกอบลําดับท่ี 
2. รองปลัดกระทรวงคมนาคม (หัวหน้า
กลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านทางหลวง) รองประธานกรรมการ 
3. ผู้แทนสํานักงบประมาณกรรมการ 

 
เพ่ือให้ถูกต้องตามโครงสร้างการบริหาร
เงินหมุนเวียนค่าเครื่องจักรกลของกรม
ทางหลวง 
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กลุ่มภารกิจการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านทางหลวง) กรรมการ 
 
8. นายประพันธ์ศักด์ิ บูรณะประภา 
กรรมการ 

 
 
 
8. นายโอบนิธิ ทรายงาม กรรมการ 

 
 
 
เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถใน
ด้านเครื่องจักรกล 

 
  สําหรับองค์ประกอบอ่ืน ๆ และอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการทุกชุดคงเดิม ท้ังนี้การปรับปรุงองค์ประกอบ
คณะกรรมการดังกล่าวสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และขอยกเลิกคณะกรรมการนโยบายการขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบแห่งชาติ จํานวน 1 คณะ เนื่องจากได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ. 2548 
ซ่ึงกําหนดอํานาจหน้าท่ีและบทบาทของหน่วยงานกํากับดูแลการบังคับใช้ตามพระราชบัญญัติและเพ่ือลดความซํ้าซ้อนการ
ปฏิบัติงาน 

 
  3.  แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ แต่งต้ังนายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค แทนนายมานิต วัฒนเสน ซ่ึงลาออกจากการเป็นกรรมการ
อ่ืนในคณะกรรมการการประปาส่วนภูมิภาค มีผลต้ังแต่วันท่ี 10 มีนาคม 2554 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 20 เมษายน 2554 เป็นต้นไป 

 
  4.  แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง 
จํานวน 2 ราย ดังนี้ 1. นายมงคล สุระสัจจะ เป็นประธานกรรมการการไฟฟ้านครหลวง แทนมานิต วัฒนเสน ท่ีลาออก 2. 
พล.ต.ท. จักรทิพย์ ชัยจินดา เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้านครหลวง แทน นางเบญจา หลุยเจริญ ท่ีลาออก 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 20 เมษายน 2554 เป็นต้นไป 
 
  5.  แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ัง นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ เป็นกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แทนพลเรือเอก ศิษฐวัชร  วงษ์สุวรรณ ท่ีลาออก  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ีคณะกรรมการอัยการ
อนุมัติเป็นต้นไป 
 
  6.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ) 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นางสาวจินตนาภา โสภณ ท่ีปรึกษาด้านการ
วิจัยทางสังคมศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ี
ปรึกษาด้านการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยให้มี
ผลต้ังแต่วันท่ี 1 เมษายน 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็น
ต้นไป 
 
  7.  แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เพ่ิมเติม)  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอแต่งต้ัง พลเอก วิทวัส  รชตะนันทน์ เป็นกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 20 เมษายน  2554 เป็นต้นไป   
 
  8.  แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร
ระดับสูง จํานวน 6 ราย ดังนี้  
   1. นายอภิชาติ  จีระวุฒิ เลขาธิการ (บริหาร ระดับสูง) สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ดํารงตําแหน่ง ปลัดกระทรวง (บริหาร ระดับสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ   
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   2. นายกมล  รอดคล้าย รองปลัดกระทรวง (บริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ (บริหาร ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
  3. นางสาวจุไรรัตน์  แสงบุญนํา ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ   ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง (บริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ   
   4. นายวิมล  จํานงบุตร ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษา       
ธิการ   ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ (บริหาร ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 
   5. นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ รองเลขาธิการ (บริหาร ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง (บริหาร ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษา           
ธิการ  
   6. นายประเสริฐ  บุญเรือง รองเลขาธิการ (บริหาร ระดับสูง) สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดํารงตําแหน่ง เลขาธิการ (บริหาร ระดับสูง) สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  9.  แต่งตั้งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอแต่งต้ัง นายอรรถพล  ชัยนันท์
สมิตย์ ดํารงตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 
  10.  แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอแต่งต้ัง นายณัฐภพ  ภูริเดช เป็นกรรมการ
ผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ีนายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งต้ังและมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํา
กระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นต้นไป เพ่ือให้ผู้ได้รับแต่งต้ังลาออกจากตําแหน่งอ่ืน ๆ ท่ีเป็นลักษณะต้องห้ามได้ดําเนินการให้
เรียบร้อย   

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


