
http://www.thaigov.go.th                                                                      วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2555          
                                                                                                                                         
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด                
นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  และนายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย 
  2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของ
    เจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี ...) พ.ศ. .... 
 
 เศรษฐกิจ 
 8.   เรื่อง   ผลการประชุมการทบทวนนโยบายการค้าของไทย (Trade Policy Review) ภายใต้องค์การ
    การค้าโลก   
  
 สังคม 
  10.  เรื่อง  การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ปี 2555 
  11.  เรื่อง  การปรับอัตราเงินค่าตอบแทนและค่าเบ้ียเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
 12.   เรื่อง  ผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในช่วง 3 เดือน  
    (กันยายน – พฤศจิกายน2554) 
 
 แต่งตั้ง 
 15. แต่งต้ัง 
   1.  การแต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) 
    2.  การแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ 
     ปราบปรามการทุจริตภาครัฐชุดใหม่ 
    3.  รัฐบาลสาธารณรัฐกาบองเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
     4.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสีย  
    5.  แต่งต้ังประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืน ในคณะกรรมการ
     องค์การคลังสินค้า  
    6.  การแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง   
     (กระทรวงมหาดไทย)  
    7.  แต่งต้ังคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัด
     ชายแดนภาคใต้เพ่ิมเติม   
     8.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 40/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อน 
     กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
    9.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 43/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารนโยบาย 
     1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน  
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********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

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

หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
2. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 
(ฉบับท่ี . .) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 (ฉบับท่ี . .) พ.ศ. .... ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษแห่งสภา
เทคนิคการแพทย์เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจริง 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สภานายกพิเศษแห่งสภาเทคนิคการแพทย์เสนอตามรายงานของสภา
เทคนิคการแพทย์ว่า 
  1. สภาเทคนิคการแพทย์เป็นองค์กรวิชาชีพ จัดต้ังโดยพระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547    
มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริม การศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพในทางเทคนิคการแพทย์ 
ควบคุม กํากับ ดูแล และกําหนดมาตรฐานการให้บริการของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ควบคุมความประพฤติของ     
ผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ซ่ึงเป็นการใช้อํานาจรัฐตาม
พระราชบัญญัติดังกล่าว และถือว่าเป็นหน่วยงานของรัฐประเภทหนึ่ง 
  2. โดยท่ีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 2539 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐ 
หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ท้องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจท่ีตั้งข้ึนโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกา และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีพระ
ราชกฤษฎีกากําหนดให้เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น เพ่ือให้สภาเทคนิคการแพทย์ และบุคลากรของสภา
เทคนิคการแพทย์ซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยสุจริตได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี พ.ศ. 
2539 จึงสมควรกําหนดให้สภาเทคนิคการแพทย์เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ. 2539 
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 
  กําหนดให้สภาเทคนิคการแพทย์เป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ี 
พ.ศ. 2539 
 

เศรษฐกิจ 
8. เรื่อง  ผลการประชุมการทบทวนนโยบายการค้าของไทย (Trade Policy Review) ภายใต้องค์การการค้าโลก   
 คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการประชุมการทบทวนนโยบายการค้าของไทย ครั้งท่ี 6 และมอบหมายให้หน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องรับประเด็นสําคัญท่ีสมาชิกหยิบยกในระหว่างการประชุมทบทวนนโยบายการค้าของไทย ไปพิจารณาดําเนินการใน
ส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
 พณ. รายงานว่า   
  1. ประเทศไทยมีพันธกรณีท่ีจะต้องรับการทบทวนนโยบายการค้าจากท่ีประชุมองค์กรทบทวนนโยบายการค้า 
(Trade Policy Review Body : TPRB) ทุก ๆ 4 ปี เพ่ือเปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกได้ทราบและเข้าใจ
นโยบายการค้าของประเทศสมาชิกท่ีได้รับการทบทวน  อันจะเป็นการช่วยลดความขัดแย้งทางการค้าระหว่างประเทศลงได้    
ในขณะเดียวกันก็เป็นการสะท้อนให้เห็นมุมมองของสมาชิกอ่ืน ๆ ต่อความโปร่งใสของการดําเนินนโยบายและมาตรการทางการค้า
ของประเทศท่ีได้รับการทบทวน  ซ่ึงหากไม่มีการชี้แจงปรับเปลี่ยนให้ถูกต้องเหมาะสมแล้ว  อาจมีผลต่อเนื่องไปสู่การร้องเรียน 
ในกระบวนการระงับข้อพิพาทต่อไปได้    
  2. การทบทวนนโยบายการค้าของไทยภายใต้องค์การการค้าโลกเป็นกระบวนการท่ีดําเนินการต่อเนื่องมา
ตลอดท้ังปี 2554 โดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทํารายงาน
ทบทวนนโยบายการค้าของไทยเพ่ือเสนอต่อสมาชิก  รวมท้ังจัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานไทยและฝ่ายเลขาธิการของ
องค์การการค้าโลกเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีปรากฏในร่างรายงานนโยบายการค้าของไทยฉบับท่ีฝ่ายเลขาธิการ
ขององค์การการค้าโลกได้จัดทําข้ึน  ซ่ึงรายงานท้ังสองฉบับได้ถูกเวียนเพ่ือเป็นข้อมูลให้สมาชิกใช้ประกอบการประชุมเพ่ือ
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พิจารณาทบทวนนโยบายการค้าของไทยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน 2554 และสมาชิกให้ความสนใจสอบถามเก่ียวกับ
นโยบายการค้าของไทย  ซ่ึงกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องตอบคําถามของสมาชิก   
  3. ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลกหลายประเทศมีข้อกังวลต่อนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการค้าของไทยหลาย
ประการ ดังนี้   
   3.1 ความล่าช้าในการปรับโครงสร้างในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงด้านทรัพย์สินทางปัญญา การแปรรูปองค์กร
ของรัฐ (Privatization) การเปิดเสรีด้านการค้า บริการ และการลงทุน ส่งผลให้นักลงทุนเกิดความไม่ม่ันใจ และกระทบต่อ
ปริมาณการลงทุนของต่างชาติ (FDI)   
  3.2 การปรับปรุงระบบโครงสร้างภาษีศุลกากร รวมถึงปัญหาการรับสินบนของเจ้าหน้าท่ีกรมศุลกากรและ
ระบบการให้รางวัลนําจับกับเจ้าหน้าท่ีศุลกากร   
  3.3 ระบบโครงสร้างภาษีภายในประเทศของไทยท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อน  
  3.4 การจัดทําความตกลงเขตการค้าเสรีซ่ึงส่งผลให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในเรื่องกฎแหล่งกําเนิดสินค้า 
(Rules of Origin) ของแต่ละความตกลง โดยเรียกว่าผลกระทบผัดไทย (Pad Thai Effect)  
  3.5 นโยบายด้านการลงทุนของไทยท่ีต้องการคุ้มครองอุตสาหกรรมภายใน เช่น ข้อจํากัดในเรื่องการถือ
ครองหุ้นของต่างชาติ และข้อจํากัดเรื่องกฎระเบียบในบางสาขาเฉพาะ รวมท้ังความยุ่งยากซับซ้อนในกระบวนการชําระภาษี  
และปัจจัยจากความไม่ม่ันคงทางการเมืองท่ีส่งผลต่อความเชื่อม่ันของนักลงทุนด้วยเช่นกัน   
  3.6 ข้อจํากัดภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวและข้อจํากัดในสัดส่วนการถือครอง
หุ้นท่ีต่างชาติถูกจํากัดไม่ให้ถือครองเกินร้อยละ 49 โดยเฉพาะในสาขาโทรคมนาคม ประกันภัย และโลจิสติกส์ รวมท้ังความ
สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยภายใต้องค์การการค้าโลกในกรณีการให้สิทธิพิเศษของไทยต่อสหรัฐฯ ภายใต้สนธิสัญญาไมตรี   
  3.7 การละเมิดสินค้าลิขสิทธิ์และการบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษอย่างมีประสิทธิภาพ   
  3.8 ประเด็นอ่ืน ๆ เช่น การออกระเบียบกําหนดมาตรฐานสําหรับสินค้าข้ันกลาง การออกกฎระเบียบว่า
การข้ึนทะเบียนยาขององค์การอาหารและยา ด้วยการติดฉลากเตือนบนสินค้าเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ การให้สิทธิพิเศษกับองค์การ
เภสัชกรรม ในการได้รับการพิจารณาจัดซ้ือยาโดยโรงพยาบาลของรัฐก่อน  การประกาศของสํานักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องการกําหนดข้อห้ามการกระทําท่ีมีลักษณะเป็นการครอบงํา
กิจการโดยคนต่างด้าว  และกรณีการให้ใบอนุญาตให้บริการ 3G ท่ีล่าช้าเนื่องจากกระบวนการทางกฎหมาย เป็นต้น  
 4. การทบทวนนโยบายการค้าเป็นเรื่องท่ีสมาชิกองค์การการค้าโลกให้ความสําคัญอย่างมาก โดยเป็น
กระบวนการใช้ในการติดตามตรวจสอบนโยบายและกฎหมายการค้าการลงทุนของสมาชิก  ซ่ึงส่งผลต่อความเชื่อม่ันของสมาชิก
ในการลงทุนในประเทศไทย  ในการประชุมทบทวนนโยบายการค้าของไทยภายใต้องค์การการค้าโลก ครั้งท่ี 6 นี้ สมาชิกได้ให้
ความสนใจโดยมีคําถามกว่า 400 คําถาม จากสมาชิกกว่า 20 ประเทศ  ซ่ึงมากกว่าในการประชุมครั้งท่ี 5 เม่ือปี 2550 โดยใน
คราวนั้นประเทศไทยได้รับคําถามประมาณ 100 คําถาม ท้ังนี้ ประเด็นสําคัญท่ีถูกหยิบยกข้ึน เช่น ประเด็นเรื่องสนธิสัญญาไมตรี
ระหว่างไทย-สหรัฐฯ พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ความยุ่งยากซับซ้อนและไม่โปร่งใสของระบบโครงสร้าง
ภาษีศุลกากรและภาษีภายในประเทศ  ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญาและข้อจํากัดในภาคการลงทุนและบริการ เป็นต้น ซ่ึงเป็น
คําถามท่ีเคยถูกยกข้ึนมาแล้วในการทบทวนนโยบายการค้าของไทยเม่ือ 4 ปีก่อน  และสมาชิกก็จับตาดูอยู่ว่าไทยจะกําหนด
นโยบายเรื่องดังกล่าวไปในทิศทางใด  ซ่ึงกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศมีความเห็นว่ารัฐบาลควรถือโอกาสในการปฏิรูป
โครงสร้าง  และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องไปพร้อม ๆ กันเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันให้สมาชิกโดยเฉพาะในด้านการลงทุน   
 5. พณ. ได้จัดทําตารางสรุปประเด็นสําคัญท่ีสมาชิกหยิบยกในระหว่างการประชุมทบทวนนโยบายการค้าของ
ไทยเพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป   
 

สังคม 
10. เรื่อง การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ปี 2555 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และ
กัมพูชา ปี 2555 ซ่ึงได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในการประชุมครั้งท่ี 1/2555 
เม่ือวันท่ี 20 มกราคม 2555 แล้ว ตามท่ีกระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ ดังนี้ 
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  1. เร่งรัดดําเนินการพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ท่ีได้รับการ
ผ่อนผันตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 19 มกราคม 2553 ท่ีได้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์สัญชาติแล้วให้แล้วเสร็จภายในวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2555 ท้ังนี้ ไม่เกินวันท่ี 14 มิถุนายน 2555 โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการดังนี้ 
  1.1 กระทรวงมหาดไทย (มท.) อาศัยอํานาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวแก่แรงงานต่างด้าวตามข้อ 1 
โดยให้อยู่ในราชอาณาจักรถึงวันท่ี 14 มิถุนายน 2555 เพ่ือไปดําเนินการพิสูจน์สัญชาติ และไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 54 แห่ง
พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 รวมท้ังให้ มท. ออกประกาศรับรองการใช้เอกสารแทนหนังสือเดินทาง และ กําหนด
เง่ือนไขรองรับการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา เพ่ือไปพิสูจน์สัญชาติใน
ประเทศของตน รวมท้ังออกประกาศยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสําหรับคนต่างด้าว
สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา โดยมิให้นําบทบัญญัติตามมาตรา 12 (3) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับ
กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ท่ีผ่านการพิสูจน์สัญชาติแล้ว ให้สามารถใช้หนังสือเดินทางชั่วคราว 
(Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) เพ่ือขอรับการตรวจลงตราและประทับตรา
อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นเวลา 2 ปี สามารถขออยู่ในราชอาณาจักรได้อีกครั้งเดียวระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และ
สามารถทํางานเป็นกรรมกรหรือรับจ้างทํางานด้วยกําลังกายได้ (ในกรณีประกาศฉบับเดิมไม่ครอบคลุมถึง) 
  1.2 สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดําเนินการรับตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant-LA) 
และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี ให้แก่แรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และ
กัมพูชา ท่ีผ่านการพิสูจน์สัญชาติและถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และสามารถขออยู่ในราชอาณาจักร
ได้อีกครั้งเดียวระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ณ ศูนย์พิสูจน์สัญชาติท่ีตั้งข้ึน หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง หรือในสถานท่ีอ่ืน ๆ ตามความ
เหมาะสม เพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่นายจ้างท่ีจะพาแรงงานต่างด้าวไปดําเนินการ โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 500 
บาทและสามารถขออยู่ต่อได้อีกครั้งเดียวค่าธรรมเนียมในอัตรา 500 บาท เช่นกัน 
  1.3 กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ดําเนินการตรวจสุขภาพและประกันสุขภาพแก่แรงงานต่างด้าวหลบหนี  
เข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ท่ีได้รับการขยายเวลาให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวจนถึงวันท่ี 14 มิถุนายน 2555 
โดยแรงงานต่างด้าวชําระค่าตรวจสุขภาพและค่าประกันสุขภาพ ในอัตราท่ี สธ. กําหนด 
  1.4 กรมการจัดหางาน ดําเนินการพิจารณาอนุญาตทํางานให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และ
กัมพูชา ท่ีได้รับการขยายเวลาการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรจนถึงวันท่ี 14 มิถุนายน 2555 โดยแรงงานต่างด้าวต้องยื่นคําขอ
และชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด และดําเนินการเร่งรัดให้แรงงานต่างด้าวดังกล่าวเข้ารับการพิสูจน์สัญชาติ 
ให้แล้วเสร็จในเวลาท่ีกําหนด เม่ือแรงงานต่างด้าวได้รับการพิสูจน์สัญชาติแล้วให้ยื่นคําขอใบอนุญาตทํางานใหม่ โดยชําระค่าคําขอ
และค่าธรรมเนียมในอัตราท่ีกฎหมายกําหนด และให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในช่วงเวลาท่ีทับซ้อนกัน 
  1.5 สํานักงานประกันสังคม ดําเนินการให้แรงงานต่างด้าวท่ีผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้เข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม 
  1.6 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (ตช.) และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการ
ปราบปราม จับกุม ดําเนินคดีแรงงานต่างด้าวท่ีไม่พิสูจน์สัญชาติและลักลอบทํางานรวมท้ังนายจ้างท่ีลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าว 
ผู้นําพาและผู้ให้ท่ีพักพิงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
  ในระหว่างท่ีดําเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย หรือกฎระเบียบ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรองรับการ
ดําเนินการพิสูจน์สัญชาติให้แรงงานต่างพม่า ลาว และกัมพูชา ดําเนินการพิสูจน์สัญชาติไปพลางก่อนได้ 
 2. การพิสูจน์สัญชาติแรงงานต่างด้าวท่ีได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและได้รับ
อนุญาตทํางานตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2554 ซ่ึงใบอนุญาตทํางานจะหมดอายุในวันท่ี 14 มิถุนายน 2555 ให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 
  2.1 มท. ดําเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี รับรองการใช้เอกสารแทนหนังสือเดินทางของแรงงานต่างด้าว
สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ออกประกาศกําหนดเง่ือนไขรองรับการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรของแรงงานต่างด้าว
สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา เพ่ือไปพิสูจน์สัญชาติในประเทศของตน รวมท้ังออกประกาศยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามา
ในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสําหรับคนต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา โดยมิให้นําบทบัญญัติตามมาตรา 12 (3) แห่ง
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พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับกับแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ท่ีผ่านการพิสูจน์สัญชาติ
แล้วให้สามารถใช้หนังสือเดินทางชั่วคราว (Temporary Passport) หรือเอกสารรับรองบุคคล (Certificate of Identity) เพ่ือ
ขอรับการตรวจลงตราและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรได้เป็นเวลา 2 ปี สามารถขออยู่ในราชอาณาจักรได้อีกครั้ง
เดียวระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และสามารถทํางานเป็นกรรมกรหรือรับจ้างทํางานด้วยกําลังกายได้ 
  2.2 กระทรวงการต่างประเทศ มอบอํานาจให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมืองดําเนินการรับตรวจลงตราประเภท
คนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant-LA) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี ให้แก่แรงงานต่างด้าว
สัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ท่ีผ่านการพิสูจน์สัญชาติ และถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง และสามารถ
ขออยู่ในราชอาณาจักรได้อีกครั้งเดียวระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 
  2.3 สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดําเนินการจัดส่งเจ้าหน้าท่ีในจํานวนท่ีเหมาะสมเพ่ือรับตรวจลงตรา
ประเภทคนอยู่ชั่วคราว (Non-Immigrant-LA) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา 2 ปี ให้แก่แรงงานต่างด้าว
หลบหนีเข้าเมืองสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ท่ีผ่านการพิสูจน์สัญชาติและถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือ
เดินทาง และสามารถขออยู่ในราชอาณาจักรได้อีกครั้งเดียวระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ณ ศูนย์พิสูจน์สัญชาติท่ีตั้งข้ึน หรือด่านตรวจ
คนเข้าเมือง หรือในสถานท่ีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่นายจ้างท่ีจะพาแรงงานต่างด้าวไป
ดําเนินการ โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 500 บาท และสามารถขออยู่ต่อได้อีกครั้งเดียวค่าธรรมเนียมในอัตรา 500 บาท 
เช่นกัน 
  2.4 สธ.ดําเนินการตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ท่ีผ่านการพิสูจน์สัญชาติ 
  2.5 กรมการจัดหางาน พิจารณาอนุญาตทํางานให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ท่ีผ่าน
มาพิสูจน์สัญชาติและได้รับการตรวจลงตรา (Non-Immigrant-LA) และประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร โดยแรงงาน
ต่างด้าวต้องยื่นคําขอและชําระค่าธรรมเนียมตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด และยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทํางานในช่วงเวลา
ท่ีทับซ้อนกัน 
  2.6 สํานักงานประกันสังคม ดําเนินการให้แรงงานต่างด้าวท่ีผ่านการพิสูจน์สัญชาติได้เข้าสู่ระบบ
ประกันสังคม 
  2.7 ตช. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดในการปราบปราม จับกุม 
ดําเนินคดีแรงงานต่างด้าวท่ีไม่พิสูจน์สัญชาติและลักลอบทํางานภายหลังสิ้นสุดการผ่อนผันให้อยู่ในราชอาณาจักรแล้ว รวมท้ัง
นายจ้างท่ีลักลอบจ้างแรงงานต่างด้าว ผู้นําพา และผู้ให้ท่ีพักพิงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
 ในระหว่างท่ีดําเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย หรือกฎระเบียบ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรองรับการดําเนินการ
พิสูจน์สัญชาติ ให้แรงงานพม่า ลาว และกัมพูชา ดําเนินการพิสูจน์สัญชาติไปพลางก่อนได้ 
 3. กําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราให้แก่แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ท่ีผ่านการ
พิสูจน์สัญชาติ และแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชาท่ีเข้ามาทํางานโดยถูกต้องตามกฎหมายตามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) จากอัตราปกติ 2,000 บาท เหลือ 500 บาท และสามารถอยู่ต่อได้
อีกครั้งเดียวค่าธรรมเนียมในอัตราปกติ 500 บาท เช่นกัน โดยให้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 4 ปี นับแต่วันท่ีกฎกระทรวงมีผลใช้
บังคับซ่ึงเท่ากับระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตทํางาน โดยให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการดังต่อไปนี้ 
  3.1 มท. ออกกฎกระทรวงมารองรับในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว   
ในอัตรา 500 บาท และสามารถขออยู่ต่อได้อีกครั้งเดียว ค่าธรรมเนียมในอัตรา 500 บาท เช่นกัน โดยให้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา 
4 ปี นับแต่วันท่ีกฎกระทรวงมีผลบังคับใช้ 
  3.2  สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดําเนินการดังนี้ 
     3.2.1 กรณีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาวและกัมพูชานําเข้าโดยถูกต้องตามกฎหมายตามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการจ้างแรงงานระหว่างรัฐ (MOU) ให้สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง (ด่านตรวจคนเข้าเมือง 
ทุกแห่งท่ีแรงงานต่างด้าวเดินทางเข้ามา) ประทับตราอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรเป็นเวลา  2 ปี เม่ือแรงงาน
ต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรครบกําหนดระยะเวลาอนุญาตแล้วหากประสงค์จะอยู่ในราชอาณาจักรต่อไปอีกเพ่ือทํางาน ให้
สามารถขออยู่ต่อได้อีกครั้งเดียวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยจัดเก็บค่าธรรมเนียมในอัตรา 500 บาท 
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     3.2.2 กรณีแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ท่ีผ่านการพิสูจน์สัญชาติ ให้สํานักงานตรวจ
คนเข้าเมืองรับตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวและประทับตราอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร เป็นเวลา  2 ปี โดยจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมในอัตรา 500 บาท และสามารถขออยู่ต่อได้อีกครั้งเดียวค่าธรรมเนียมในอัตรา 500 บาท เช่นกัน 
 4. การขยายเวลาการเก็บเงินเข้ากองทุนเพ่ือการส่งคนต่างด้าวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรตาม
พระราชบัญญัติการทํางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 เห็นควรให้ขยายเวลาการจัดเก็บเงินเข้ากองทุนฯ ออกไปอีก 1 ปีโดยให้
กรมการจัดหางานออกกฎกระทรวงมารองรับการดําเนินการ 
ท้ังนี้ กรอบระยะการดําเนินการให้แต่ละหน่วยงานดําเนินการได้ทันทีนับแต่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ โดยไม่ต้องรอการ
ยืนยันจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
 
11. เรื่อง การปรับอัตราเงินค่าตอบแทนและค่าเบ้ียเล้ียงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทย เสนอ ดังนี้ 
  1. ปรับค่าตอบแทนของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต้ังแต่ วันท่ี 1 เมษายน 2554 เป็นต้น
ไป โดยใช้งบประมาณ จํานวน 97,074,000 บาท ดังนี้ 
   1.1 ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน – 30 กันยายน 2554 จํานวน 32,358,000 บาท 
   1.2 ระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555 จํานวน 64,716,000 บาท 
  2. ปรับอัตราค่าเบ้ียเลี้ยงสนามของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน จากเดิมอัตรา 55 บาท ต่อคนต่อวัน เป็น
อัตรา 120 บาท ต่อคนต่อวัน ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป ใช้งบประมาณเพ่ิมเติมประจําปี พ.ศ. 2555 จํานวน 
299,625,300 บาท โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น รวมเป็นเงิน
ท้ังสิ้น 396,699,300 บาท 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  มท. รายงานว่า 
  1. สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาทางเศรษฐกิจไทยหลายด้านทําให้ค่าครองชีพสูงข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนซ่ึงมีค่าเบ้ียเลี้ยงสนามเพียงคนละ 55 บาท ต่อวัน ทําให้เงิน
ค่าตอบแทนและค่าเบ้ียเลี้ยงสนามท่ีกําหนดไม่เพียงพอต่อการซ้ือสินค้าอุปโภคบริโภค สภาพความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตตกตํ่า
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องปรับเงินค่าตอบแทนและค่าเบ้ียเลี้ยงสนามของสมาชิกกอง
อาสารักษาดินแดนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ รวมท้ังเพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกับหน่วยงานอ่ืนท่ีมี
ค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกัน ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (16 สิงหาคม 2553 และ 3 พฤษภาคม 2554)  
  2. สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนเป็นกองกําลังประจําถ่ิน สังกัด มท. ปฏิบัติหน้าท่ีช่วยเหลือฝ่ายปกครอง 
ทหาร และตํารวจ ในการรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อย เพ่ือป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีทุรกันดารตามแนวชายแดนท่ัวประเทศ การปฏิบัติหน้าท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยใน
พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนภารกิจใด ๆ ตามท่ีได้รับอนุมัติจากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและนโยบายของ
รัฐบาล ซ่ึงสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความวิริยะ อุตสาหะ และอดทน เสียสละเลือดเนื้อและชีวิต ดังนั้น 
เม่ือวิเคราะห์ตามเหตุผลและความจําเป็นแล้ว สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนต้องได้รับการปรับค่าตอบแทนร้อยละ 5 และค่า
เบ้ียเลี้ยงสนามในอัตราท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ รวมท้ังเกิดความเป็นธรรมและเท่าเทียมกันกับอาสาสมัครทหาร
พรานท่ีมีลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีและมีค่าใช้จ่ายในลักษณะเดียวกัน 
 
12. เรื่อง ผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ในช่วง 3 เดือน (กันยายน – พฤศจิกายน
2554) 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะรัฐมนตรี รฐับาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในชว่ง 3 เดือน 
(กันยายน – พฤศจิกายน 2554)  ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ 
 สาระสําคัญของรายงานผลการดําเนินงานท่ีสําคัญของรัฐบาลในรอบ 3 เดือน จําแนกออกได้เป็น 4 ส่วน 
ประกอบด้วย ส่วนแรก สถานการณ์การพัฒนาประเทศในช่วง 3 เดือนของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ส่วนท่ี 2 การให้
ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ส่วนท่ี 3 การดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วนท่ีเริ่ม
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ดําเนินการในปีแรก และส่วนท่ี 4 การดําเนินการตามนโยบายตามกรอบการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล มีสาระสําคัญโดย
สรุป ดังนี้   
 1.  สถานการณ์การพัฒนาประเทศในช่วง 3 เดือนของรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร ก่อนรัฐบาลเข้ามา
บริหารประเทศในเดือนสิงหาคม 2554 เศรษฐกิจไทยกําลังได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ประกอบกับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์อุทกภัยท่ีเกิดข้ึนในประเทศไทยต้ังแต่เดือนกันยายนเป็นต้นมา ได้สร้างความเสียหายท้ังชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยคาดว่ามีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศประมาณร้อยละ 2.3 ทําให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวเพียงร้อยละ 1.5 ต่ํา
กว่าท่ีประมาณการไว้ร้อยละ 3.5 – 4.0 เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม 2554 โดยอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปอยู่ท่ีร้อยละ 3.8 การบริโภคของ
ภาคครัวเรือนขยายตัวร้อยละ 2.5 การลงทุนรวมขยายตัวร้อยละ 4.7 การส่งออกในรูปดอลลาร์ สรอ. ขยายตัวร้อยละ 17.2 ดุล
บัญชีเดินสะพัดเกินดุลร้อยละ 2.2 ของ GDP  
 เหตุการณ์อุทกภัยดังกล่าว ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกเดือนตุลาคม 2554 มีมูลค่า 17,192 ล้านดอลลาร์ สรอ. 
ขยายตัวเพียงร้อยละ 0.3 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า และส่งผลต่อเนื่องถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 โดยมีมูลค่า 
15,498 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงร้อยละ 12.4 เม่ือเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม รายได้เกษตรกรมีการ
ปรับตัวดีข้ึนในเดือนกันยายน ตุลาคม 2554 โดยขยายตัวร้อยละ 23.8 และ 13.3 เป็นผลจากการขยายตัวท้ังด้านการผลิตและ
ราคาพืชเกษตร และหลังจากรัฐบาลดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ได้ส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิปรับตัวสูงข้ึน
จาก 12,331.4 บาทต่อตันในช่วง 8 เดือนแรกของปีเป็น 13,275.0 14,265.2 และ 15,219.0 บาทต่อตัน ในเดือนกันยายน 
ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2554 ตามลําดับ เช่นเดียวกับราคาข้าวเปลือกเจ้าปรับตัวสูงข้ึนจาก 8,618.0 บาทต่อตันในช่วง 8 
เดือนแรกของปีเป็น 9,949.0 10,217.4 และ 10,305.0 บาทต่อตัน ในเดือนกันยายน ตุลาคม และ พฤศจิกายน 2554 
ตามลําดับ 
 2.  การให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 
  จากการเกิดเหตุการณ์อุทกภัยในช่วงเดือนตุลาคม–พฤศจิกายน 2554 ซ่ึงส่งผลต่อความเดือดร้อนของ
ประชาชนอย่างกว้างขวาง รัฐบาลได้ดําเนินการเพ่ือให้การช่วยเหลือ ดังนี้ 
  2.1  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ข้ึนเม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม 2554 โดย
ดําเนินการบริหารจัดการน้ํา ช่วยเหลือประชาชน การวางแผนการเคลื่อนย้าย อพยพประชาชน และจัดเตรียมท่ีพักอาศัยให้แก่  
ผู้ประสบอุทกภัย การอํานวยความสะดวกการเดินทางและขนส่ง ให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร การช่วยเหลือประชาชนผ่าน 
Call Center การผลิตและแจกจ่ายน้ําด่ืม การจัดต้ังศูนย์พักพิงชั่วคราว การแจกจ่ายถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบอุทกภัย และการ
ช่วยเหลือด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดย ดําเนินการรักษาผู้ป่วย ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนท่ี แจกจ่ายยาเวชภัณฑ์ บริการ
ตรวจรักษาในศูนย์พักพิง เคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกจากท่ีพัก รวมท้ังการออกหน่วยแพทย์เยียวยา คัดกรองปัญหาสุขภาพจิต  
  2.2  คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 18 ตุลาคม 2554 กําหนดแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
และข้ันตอนการฟ้ืนฟูเป็น 4 ระยะ โดยสรุปผลการดําเนินการได้ดังนี้ 
    1) ระยะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า โดยจัดทําคันก้ันน้ําช่วงท่ีมีน้ําท่วมขังสูง ติดต้ังเครื่องสูบน้ําเพ่ือ
ระบายน้ํา และการป้องกันพ้ืนท่ีชุมชนรวมท้ังพ้ืนท่ีอุตสาหกรรม พร้อมท้ังจัดต้ังศูนย์บรรเทาสาธารณภัยโดยหน่วยงานราชการ
และเหล่าทัพ ดําเนินการให้ความช่วยเหลือและบริการสิ่งของบรรเทาทุกข์ ถุงยังชีพ อาหาร น้ําด่ืม เครื่องอุปโภคบริโภค        
ยารักษาโรค และของใช้ท่ีจําเป็น พร้อมท้ังจัดรถโดยสารอพยพผู้ประสบอุทกภัยและรับส่งผู้ป่วย 
    2) ระยะของการช่วยเหลือระหว่างท่ีระดับน้ําในพ้ืนท่ียังท่วมสูง โดยจัดทําระบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนท่ี
เพ่ือฟ้ืนฟูความเสียหายจากอุทกภัย 2554 และจัดทําแผนปฏิบัติการแก้วิกฤตน้ําท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 ตลอดจนบูรณาการ
ข้อมูลดาวเทียม ข้อมูลภูมิสารสนเทศและข้อมูลพ้ืนฐานของหน่วยงานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องเพ่ือแสดงข้อมูลพ้ืนท่ีน้ําท่วมขัง และ
ทิศทางระบายของน้ําพ้ืนท่ีท่ีเสียหายจากอุทกภัย พร้อมท้ังเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในศูนย์พักพิง นอกจากนั้นได้จัดต้ัง
ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ส่งออกท้ังภาคเกษตรและอุตสาหกรรม จัดศูนย์กระจายสินค้าชั่วคราวช่วยเหลือผู้ประสบภัยและ
ผู้ประกอบการ พร้อมท้ังอํานวยความสะดวกแก่ชาวต่างชาติท่ีเดินทางเข้ามาตรวจสอบ ซ่อมแซมเครื่องมือและเครื่องจักรท่ีได้รับ
ความเสียหาย รวมท้ังการออกมาตรการภาษีค่าธรรมเนียมและเงินช่วยเหลือสําหรับผู้ประสบภัยท้ังผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน 
และประชาชนท่ัวไป 
    3) ระยะการฟ้ืนฟูภายหลังน้ําลดแล้ว โดยจัดทํามาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรจากภัย
ธรรมชาติ ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2554 ให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรปี 2554 กรณี
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พิเศษ ต้ังแต่เริ่มฤดูฝน ปี 2554 (วันท่ี 1 พฤษภาคม 2554) เฉพาะเกษตรกรท่ีข้ึนทะเบียนด้านพืช ด้านประมง และด้านปศุสัตว์ 
รวมท้ังจัดเตรียมเมล็ดพันธุ์ข้าว เสบียงสัตว์ แร่ธาตุและเวชภัณฑ์ นอกจากนั้น ได้จัดต้ังคณะกรรมการข้ึน 4 คณะ ได้แก่ 1) 
คณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย (กฟย.) 2) คณะกรรมการเพ่ือให้
ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และความเป็นอยู่ของ
ประชาชน (กศอ.)  3) คณะกรรมการเพ่ือการให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย ด้าน
ฟ้ืนฟูคุณภาพชีวิต (กคช.) และ 4) คณะกรรมการเพ่ือให้ความช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (กคฐ.) 
    4) ระยะการปรับโครงสร้างถาวร โดยต้ังคณะกรรมการเพ่ือปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักของ
ประเทศให้เป็นระบบถาวร ได้แก่ 1) คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ซ่ึงได้กําหนด
กรอบยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
ประกันภัย และ 2) คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา (กยน.)  โดย กยน. ได้แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการ 2 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านการวางแผนและกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาระยะเร่งด่วน และคณะ
อนุกรรมด้านการวางแผนและกําหนดมาตรการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ กยน. ได้จัดทําหลักการแนวทางการดําเนินงาน
และกรอบระยะเวลาดําเนินการระยะเร่งด่วน แผนปฏิบัติการบรรเทาปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วน ร่างยุทธศาสตร์การบรรเทาอุทกภัย
ในพ้ืนท่ีลุ่มน้ําแบบบูรณาการและยั่งยืน (กรณีลุ่มน้ําเจ้าพระยา) และจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณสําหรับแผนการดําเนินงาน
ภายใต้แผนฟ้ืนฟูและปรับปรุงประสิทธภิาพสิ่งก่อสร้าง ภายใต้แนวทางการดําเนินงานและกรอบระยะเวลาดําเนินการระยะเร่งด่วน 
จํานวน 17,126 ล้านบาท ในปี 2555-2556 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเม่ือวันท่ี 27 ธันวาคม 2554  
 3.  นโยบายเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปีแรก ได้ดําเนินการเยียวยาและฟ้ืนฟูแก่ผู้ได้รับผลกระทบจาก
ความเห็นท่ีแตกต่างและความรุนแรง การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจร และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง นอกจากนี้ได้ดําเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเสี่ยงภัยน้ําท่วมน้ําแล้ง 25 ลุ่มน้ํา 
โครงการจัดทําฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และเตรียมการก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดต่างๆ เพ่ือบรรเทา
ภัยแล้งและอุทกภัย รวมท้ังเร่งแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ควบคู่กับเร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนา
ความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ สําหรับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการ
เนื่องจากภาวะเงินเฟ้อและราคาน้ํามันเชื้อเพลิง ได้ชะลอการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงจากน้ํามันเบนซิน 95 น้ํามัน
เบนซิน 91 และน้ํามันดีเซล และขยายระยะเวลาตรึงราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน ภาคขนส่งต่อไปเพ่ือลดภาระ
ผู้บริโภค พร้อมกับจัดทําโครงการนําร่องบัตรเครดิตพลังงาน NGV สําหรับกลุ่มรถรับจ้างสาธารณะ และขยายระยะเวลาดําเนิน
มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง รวมท้ังยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยให้แรงงานมีรายได้
เป็นวันละไม่น้อยกว่า 300 บาท จัดให้มีเบ้ียยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดสําหรับผู้สูงอายุ ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล โครงการ
บ้านเพ่ือท่ีอยู่อาศัยหลังแรกและส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท้ังผู้ประกอบการ เกษตรกรและประชาชนท่ัวไป  
 4.  การดําเนินการตามนโยบายตามกรอบการบริหารราชการ 4 ปีของรัฐบาล 
  4.1  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ โดยอัญเชิญพระราชดําริไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพ่ือเทิดทูนและพิทักษ์
รักษาไว้ซ่ึงสถาบันพระมหากษัตริย์ รัฐบาลได้ดําเนินการด้านความม่ันคงโดยสร้างความร่วมมือด้านการข่าวกรองและแลกเปลี่ยน
ข่าวกรองกับมิตรประเทศอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับจัดประชุมหารือกรณีปัญหาความขัดแย้งบริเวณพ้ืนท่ีชายแดนไทย–กัมพูชา 
เพ่ือเตรียมการดําเนินงานภายหลังจากมีคําสั่งมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ โดยยกร่างนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 และยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างความ
ม่ันคงของชาติ พ.ศ. 2555-2559 รวมท้ังการฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติเพ่ือพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
พร้อมกับการปรับปรุงระบบป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย รวมท้ังบังคับใช้กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
อย่างเข้มงวด ให้ความเป็นธรรมและเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาท่ีกระทบต่อความม่ันคงและความสงบภายในประเทศควบคู่กับการ
จัดการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษาความม่ันคงของชาติกับการดูแลสิทธิข้ัน
พ้ืนฐาน  
  4.2  นโยบายเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลได้ดําเนินโครงการ PGS (Portfolio Guarantee Scheme) ระยะท่ี 
3 เพ่ือช่วยเหลือ SMEs ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน พร้อมกับการสร้างรายได้ให้ทุกภาคส่วน โดยดําเนินโครงการพลิกฟ้ืนการลงทุน
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กระตุ้นเศรษฐกิจไทย ซ่ึงมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุน ส่งเสริมการท่องเท่ียวเพ่ือเพ่ิมรายได้ข้ึน 2 เท่าตัวในเวลา 5 ปี รวมท้ังสร้าง
หลักประกันความปลอดภัยแก่นักท่องเท่ียวในภาวะปกติและภาวะวิกฤต และจัดมาตรการเตรียมพร้อมให้ภาคธุรกิจและ
ประชาชนไทยสามารถปรับตัว เพ่ือแสวงหาโอกาสใหม่และมีความพร้อมรองรับผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนในทุกภาคส่วน 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการขยายการลงทุนไปประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึงมีความพร้อมทางด้านแรงงานและวัตถุดิบ พร้อมท้ังศึกษา
ผลกระทบของการจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ต่อโครงสร้างเศรษฐกิจมหภาคของไทย นอกจากนี้ ได้ดําเนินการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยภาคเกษตร ได้จัดระบบการปลูกพืชและการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และสร้างโอกาสการเข้าถึง
แหล่งทุนให้แก่กลุ่มเกษตรกร องค์กรเกษตรกร สหกรณ์และวิสาหกิจชุมชน เพ่ือการพัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต ด้วยการ
สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนดอกเบ้ียตํ่าผ่านกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภาคอุตสาหกรรม ได้ดําเนินการทบทวนและปรบัปรุงแผนแม่บท
การพัฒนาอุตสาหกรรมระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2555-2574) และส่งเสริมการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ 
พร้อมกับดําเนินโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงวัฒนธรรม (Cluster Based Industry) ด้วยการพัฒนาคลัสเตอร์และห่วงโซ่อุปทาน
สิ่งทอในส่วนภูมิภาค และโครงการครัวไทยสู่ครัวโลก พร้อมท้ังโครงการอุตสาหกรรมการเกษตร (Agro-Industry) ครบวงจร  
    ด้านการท่องเท่ียว ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวใหม่ในกลุ่มพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพ ยกระดับและ
รักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเท่ียวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ด้านกีฬา จัดทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนแก่เด็กและ
เยาวชนท่ีมีความสามารถ พร้อมกับการพัฒนาและส่งเสริมกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศด้วยการนําวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา
มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง ภาคการตลาด การค้า และการลงทุน ได้ดําเนินมาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด ผลักดันในการต่ออายุ
โครงการสิทธิ GSP ดําเนินโครงการช่วยเหลือเพ่ือการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรี
ทางการค้า (กองทุน FTA) การแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการระงับใบอนุญาตนําเข้าสินค้าจากไทย ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ฯ และ ด้าน
พลังงานได้ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการขนส่ง โดยจัดหารถโดยสารเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) แทนรถ
โดยสารเดิม และกําหนดกรอบแนวทางการพัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟของประเทศระหว่างปี 2555-2575 พร้อมกับการจัดหา
และสร้างความม่ันคงด้านพลังงานให้กับประเทศ เช่น การเปิดดําเนินการ LNG Receiving Terminal การลงนามในสัญญาซ้ือ
ขายไฟฟ้าโครงการไซยะบุรี การเตรียมเปิดสัมปทานปิโตรเลียมรอบท่ี 21 และการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความ
ร่วมมือด้านพลังงานระหว่างอาเซียนกับทบวงการพลังงานระหว่างประเทศ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงแผนพัฒนาพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก (AEDP) โดยเพ่ิมเป้าหมายการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกเป็นร้อยละ 25 ภายในปี 10 
ปี (พ.ศ. 2555-2564) และการปรับปรุงแผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554–2573)  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดําเนิน
โครงการนําร่องเพ่ือให้บริการ Wi-Fi ฟรี ในพ้ืนท่ีสาธารณะ และกําลังเร่งผลักดันโครงการให้บริการ  Wi-Fi ฟรีในพ้ืนท่ีสาธารณะ
ให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ พร้อมกับสร้างความตระหนักในการใช้ ICT อย่างสร้างสรรค์ ให้ประชาชนจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
  4.3  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ได้จัดทํายุทธศาสตร์การจัดการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน โดย
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในโครงการมัธยมศึกษาเชิงปฏิบัติการท่ีเป็นการบูรณาการหน่วยงานทางการศึกษาท้ังระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน อาชีวศึกษา และอุดมศึกษาจัดห้องปฏิบัติการและแหล่งเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านอาชีพ และจัด
โครงการย้ายครูคืนถ่ินพร้อมกับกําหนดกรอบแนวทางเพ่ิมเติมการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ให้มีการประเมินคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ กระบวนการและผลจากการปฏิบัติงาน และมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน นอกจากนี้ได้ระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้เชื่อมโยงทุกพ้ืนท่ี เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงานได้มากข้ึน จัดต้ังศูนย์ข้อมูลเตือนภัยด้านแรงงาน โดยจัดทําดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานเพ่ือเป็นข้อมูลเตือนภัยและ
วิเคราะห์สถานการณ์แรงงาน และการคุ้มครองแรงงานโดยกํากับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายความ
ปลอดภัยในการทํางาน รณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทํางานแก่ลูกจ้าง พร้อมกับการเพ่ิมสิทธิประโยชน์และปรับ
บริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตน ในระบบประกันสังคม 
  จัดต้ังศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองในโรงพยาบาลท่ัวไปและโรงพยาบาลศูนย์ และส่งเสริมให้รัฐและเอกชนร่วม
จัดบริการสถานบริการสุขภาพภาคเอกชนให้ได้ตามเกณฑ์ท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมกับผลิตพยาบาลวิชาชีพและแพทย์เพ่ิมเติม
โดยกําหนดค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม สําหรับนโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ได้นําทุนทางวัฒนธรรมมาสร้าง
คุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่น การจัดงาน “Creative Fine Arts” เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จากทุนวัฒนธรรม 
พร้อมกับการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในงานเทศกาล “The CIOFF World Folkloriada Anseong Pre Festival” ณ เมือง 
Anseong สาธารณรัฐเกาหลี พร้อมกับการขจัดสื่อท่ีเป็นภัยต่อสังคมและขยายสื่อดี เพ่ือนําไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม เช่น 
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การขับเคลื่อนโครงการพัฒนาบุคลากรด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ด้านความม่ันคงของชีวิตและสังคม ได้สนับสนุนการ
ดําเนินงานจัดหาครอบครัวบุญธรรม/ครอบครัวอุปการะให้แก่เด็กในสถานสงเคราะห์และกลุ่มเด็กในภาวะยากลําบากในชุมชน     
จัดกิจกรรมให้ครอบครัวและเด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และพัฒนาการสื่อสารและสร้างความรักความอบอุ่น และส่งเสริมการพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ โดยจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อความปลอดภัยและเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ในสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน พัฒนาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพท้ังด้านร่างกายและจิตใจแก่เด็กด้อยโอกาส 
พร้อมกับสร้างหลักประกันความม่ันคงในศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ โดยดําเนินการผ่านกองทุนเพ่ือการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์  
  4.4  นโยบายท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รัฐบาลได้เข้มงวดต่อการกระทําความผิด
เก่ียวกับการบุกรุกและการตัดไม้ทําลายป่า พร้อมกับฟ้ืนฟูปรับปรุงระบบนิเวศการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้ 
ส่งเสริมหลักการคนอยู่ร่วมกับป่า พัฒนางานด้านวนศาสตร์ชุมชน ดําเนินโครงการเพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการ
ทําลายป่าและความเสื่อมโทรมของ ภายใต้กลไก REDD ในบริบทของประเทศไทย เพ่ือสนับสนุนให้ชุมชนได้รับประโยชน์จาก
การดูแลป่าไม้ และส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนท่ีมาจากการใช้ประโยชน์ทรัพยากรชีวภาพ พร้อมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล โดยดําเนินโครงการจัดทําแผนหลักและแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ
ชายฝั่ง และรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล โดยจัดกิจกรรมเก็บขยะใต้ท้องทะเลและริมชายหาดเพ่ือสร้างจิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ ได้สนับสนุนเงินอุดหนุนและเงินกู้จากกองทุนสิ่งแวดล้อมเพ่ือดําเนินโครงการด้านการจัดการมลพิษแก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ และเอกชน และสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากอุทกภัย 
ปี พ.ศ. 2554 โดยลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้กองทุนสิ่งแวดล้อมลงอีกร้อยละ 1.0 ต่อปี เพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  
  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช้ประโยชน์ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ ได้เร่งรัด
การออกโฉนดท่ีดินให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ เพ่ือออกโฉนดท่ีดินสําหรับท่ีดินท่ีอยู่ในเกณฑ์ท่ีสามารถออกโฉนดท่ีดิน และ
จัดบริการการใช้ประโยชน์ท่ีดินของรัฐ เพ่ือแก้ไขปัญหาความยากจน ท้ังนี้ รัฐบาลได้จัดทําระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ ระบบ
ตรวจสอบพ้ืนท่ีน้ําท่วม และระบบศูนย์รวมข้อมูลอุทกภัยไทย ตลอดจนการสร้างเครือข่ายศูนย์เตือนภัยภาคประชาชน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพระบบพยากรณ์และเตือนภัย และฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติและบรรเทาสาธารณภัย โดยเพ่ิมศักยภาพระบบ
พยากรณ์และเตือนภัยด้านน้ํา การจัดทําระบบป้องกันและเตือนภัยธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อมและธรณีพิบัติภัย รวมท้ังจัดทําแผน
แม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของทุกภาคส่วนให้
สามารถรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม  
  4.5  นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ ให้ประชาชนได้ใช้ในชีวิตประจําวันให้ทัดเทียมกับพัฒนาในระดับนานาชาติ และยกมาตรฐานการศึกษาด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกระดับ พัฒนาสายงานการวิจัย เพ่ือให้นักวิจัยมีระบบความก้าวหน้าในวิชาชีพ พร้อมกับการสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างหน่วยงานสถาบันอุดมศึกษา และสถาบันวิจัย โดยให้ความสําคัญกับการพัฒนาระบบ
บริหารและจัดการงานวิจัยของประเทศ ท่ีได้นําระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Project 
Management: NRPM) มาใช้เป็นเครื่องมือบริหารงานวจิัยและงบประมาณการวิจัยของประเทศ และส่งเสริมการใช้ข้อมูล
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ โดยนําข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการในด้านต่าง ๆ 
อาทิ โครงการพัฒนาระบบให้บริการภูมิสารสนเทศพร้อมใช้เพ่ือการเฝ้าระวังและติดตามทรัพยากร ภัยพิบัติและพืชเศรษฐกิจ 
และโครงการศึกษาการทรุดตัวของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากภาพถ่ายดาวเทียมเรดาห์  

4.6 นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รัฐบาลได้ส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศ      
อ่ืน ๆ ในเอเชียภายใต้กรอบความร่วมมือด้านต่าง ๆ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ท้ังด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความม่ันคง และดําเนินโครงการด้านการทูตวัฒนธรรมการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของ
ประเทศไทยตามแผนยุทธศาสตร์โดยสื่อชั้นนําของโลก พร้อมกับคุ้มครองผลประโยชน์และดูแลคนไทยและแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ โดยส่งเสริมบทบาทและความแข็งแกร่งของชุมชนชาวไทยในการรักษาเอกลักษณ์และความเป็นไทยโดยรัฐบาลได้ให้
ความสําคัญกับการทูตเพ่ือประชาชน นอกจากนี้ได้ดําเนินการเพ่ือสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องว่าประเทศไทยกําลังดําเนินการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย ด้วยหลักการตามแนวพระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
  4.7  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี รัฐบาลได้ดําเนินโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล พัฒนาและส่งเสริมระบบการ
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บริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการกําหนดตําแหน่งให้มีความคล่องตัว มีโอกาสก้าวหน้าในอาชีพ
ข้าราชการ พร้อมกับพัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างต่อเนื่อง ดําเนินโครงการวางระบบและพัฒนากลไก
การพัฒนาด้วยวิธีการเรียนรู้ทางไกลและสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e - Learning) และเตรียมความพร้อมสู่การรวมตัวประชาคมอาเซียน 
รวมท้ังเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท้ังนี้ ได้พัฒนารูปแบบ แนว
ทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และวางแผนยกระดับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) ให้สามารถ
ปฏิบัติงานยกระดับธรรมาภิบาลจังหวัดให้มีผลอย่างเป็นรูปธรรม 
  ด้านกฎหมายและการยุติธรรมรัฐบาลได้เร่งรัดดําเนินการปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมให้ทันสมัย สอดคล้องกับหลักประชาธิปไตย และหลักนิติธรรมรวมท้ังทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการพัฒนากฎหมาย
และจัดต้ังคณะกรรมการอิสระว่าด้วยหลักนิติธรรมแห่งชาติ เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการดําเนินการเพ่ือเป็นหลักประกันการใช้
กฎหมายด้วยความเป็นธรรม สจุริต ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน  พร้อมกับขับเคลื่อนโครงการคืนคนดีสู่สังคมเพ่ือช่วยเหลือและ
สนับสนุนผู้พ้นโทษให้มีงานทําในระยะแรกท่ีพ้นโทษ นอกจากนี้ ได้ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทาง
ราชการ สื่อสารมวลชน และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวางรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม โดยพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ให้เป็นหน่วยงานต้นแบบระดับภูมิภาคท่ัวประเทศ และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดําเนินโครงการต่างๆ ของรัฐผ่านเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นของประชาชน 
พร้อมกับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโดยใช้สื่อต่างๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพ  
 

15.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1. การแต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ัง นายพูลศักด์ิ  เศรษฐนันท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
เป็นผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา ของกระทรวงแรงงาน 
 
  2. การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
ชุดใหม่ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ชุดใหม่ โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
 
  1. องค์ประกอบ   
  นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็น
รองประธาน กรรมการประกอบด้วย ประธานกรรมการ ป.ป.ท. ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงทุกกระทรวง เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เลขาธกิารคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
นายกิตติ  ลิ้มชัยกิจ นายพิษณุโรจน์  พลับรู้การ นางชูจิรา  กองแก้ว นายภิญโญ  ทองชัย นายอุทิศ  ขาวเธียร นายปริญญา            
บุญชู นายสุรินทร์ จิรวิศิษฎ์ นายสุวัฒน์  ตันติพัฒน์ นายวรวุฒิ  โรจนพานิช พันตํารวจเอก บรรจบ  สุดใจ โดยมี เลขาธิการ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช. จํานวน 2 ราย ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. มอบหมายและผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ท. จํานวน 2 ราย ตามท่ีเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. มอบหมายเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
  2. อํานาจหน้าท่ี 
  1. กํากับดูแลให้องค์กรในภาครัฐจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ  
  2 .ดําเนินการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุน แผนงาน โครงการตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการท่ีสอดรับ
กับยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

แต่งตั้ง 
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  3. อํานวยการและประสานการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
  4. ติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
  5. แต่งต้ังอนุกรรมการ ฯ หรือคณะทํางาน ฯ เพ่ือดําเนินการหรือสนับสนุนภารกิจ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
ตามท่ีคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ มอบหมาย 
  6. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
  3. เรื่อง รัฐบาลสาธารณรัฐกาบองเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีได้รับรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐกาบองมี
ความประสงค์จะขอแต่งต้ัง นายกาโลส วิกเตอร์ บงกู (Mr. Carlos Victor Boungou) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้
มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐกาบองประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงโซล สืบแทน นายชอง ปีแยร์ โซเล        
เอมาเน (Mr. Jean Pierre Sole – Emane) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ   
 
  4. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสีย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอแต่งต้ัง นายชเยนทร์  คํานวณ 
เป็นประธานกรรมการในคณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสีย  
 
  5. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืน ในคณะกรรมการองค์การ
คลังสินค้า  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอดังนี้  
   1. แต่งต้ังประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนอีก 1 คน รวม 3 คน ในคณะกรรมการ
องค์การคลังสินค้า เพ่ือทดแทนตําแหน่งของกรรมการเดิมท่ีลาออกไป ซ่ึงเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การคลังสินค้า 
พ.ศ. 2498 มาตรา 15 ดังนี้  1. พ.ต.ท.ไพโรจน์  ปัญจประทีป ประธานกรรมการ 2. รองศาสตราจารย์ พันเอก นพ. เกรียงชัย  
ประสงค์สุกาญจน์ รองประธานกรรมการ 3. นายสุวรรณชาติ สูตรสุวรรณ กรรมการ   
   2. ให้รองศาสตราจารย์ พันเอก นพ. เกรียงชัย  ประสงค์สุกาญจน์ ซ่ึงปัจจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการองค์การคลังสินค้า พ้นจากตําแหน่งกรรมการ เพ่ือดํารงตําแหน่งรองประธานกรรมการ ในคณะกรรมการองค์การ
คลังสินค้า   
 
  6. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงมหาดไทย)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จํานวน 3 ราย ดังนี้  
   1. นายสุรชัย  ศรีสารคาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก  
   2. นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก  
  3. นางสาวจิตรา  พรหมชุติมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ดํารงตําแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  7. เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เพ่ิมเติม   
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 41/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เพ่ิมเติม) ดังนี้  
  ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 197/2554 ลงวันท่ี 11 ตุลาคม 2554 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการเยียวยาผู้
ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  เพ่ือดําเนินการเสริมสร้างสันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภายใต้โดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็น
ธรรม นั้น  
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  เพ่ือให้การดําเนินงานของคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สามารถดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ อํานาจหน้าท่ี ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 
197/2554 ดังกล่าว อาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
จึงมีคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจาก ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ิมเติม ดังนี้        
นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่ีปรึกษา นายสุชาติ  ธาดาธํารงเวช 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รองประธานกรรมการ นายวิทยา  บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รอง
ประธานกรรมการ นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ รองประธาน
กรรมการ กรรมการประกอบด้วย ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสงขลา ดร.พิมพ์รภัช ดุษฎีอิสริยกุล นายประมุข ลมุล 
นายฐานิส  ศรียะพันธ์ นายวิเชียร  จันทรโณทัย และนายแพทย์สมหมาย  บุญเกลี้ยง ทังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 10 กุมภาพันธ์  2555 
เป็นต้นไป  
     
  8. เรื่อง คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 40/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 40/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ดังนี้  
   ตามท่ีนายกรัฐมนตรีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 14/2555  ลงวันท่ี  13 มกราคม  2555  เรื่อง  แต่งต้ัง
คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ  นั้น 
   เพ่ือให้การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาลท่ีได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ในการจัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้มี
การดําเนินการตามวัตถุประสงค์ในการสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน  สําหรับการลงทุน  การพัฒนาอาชีพ  การสร้างงาน สร้าง
รายได้ การพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายสตรี  การเพ่ิมบทบาทและสร้างภาวะผู้นํา  การคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ  ตลอดจนการ
ส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การสร้างสวัสดิภาพและสวัสดิการให้แก่สตรี เป็นไปโดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 จึง
เห็นควรยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 14/2555 ลงวันท่ี 13 มกราคม 2555  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน
พัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ และแต่งต้ังคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ข้ึนใหม่ โดยมีองค์ประกอบและ
อํานาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
 
   1. องค์ประกอบ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี  ทวีสิน) ประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ รองประธานกรรมการ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย            
(นายฐานิสร์  เทียนทอง) รองประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี รองประธานกรรมการ  กรรมการประกอบด้วย     
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง (นายแพทย์ประสิทธิ์  ชัยวิรัตนะ) อธิบดีกรมการปกครอง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน อธิบดี
กรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ผู้อํานวยการสํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ผู้อํานวยการสํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ 
นายพัลลภ  ศักด์ิโสภณกุล ผู้อํานวยการสํานักกฎหมายและระเบียบ สํานักงบประมาณ นางสาวอนุตตมา  อมรวิวัฒน์         
นายสุวัฒน์  ม่วงศิริ นายอดุลย์  วรรณสรณ์ นางสาวศรีญาดา  ปาลิมาพันธ์ นางสาวศุภรัตน์  นาคบุญนํา นายสุนัย            
เศรษฐ์บุญสร้าง นางสาวชยิกา  วงศ์นภาจันทร์  นางสาวเพ็ญชิสา  หงษ์อุปถัมภ์ชัย  นางสาววิลาวัลย ์ ธรรมชาติ            
นางสาวนิชนันท์  วังคะฮาตธัญญกิจ นางสาวณัฐทรัชต์  ชามพูนท โดยมี นางสาวเรณู  ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ฝ่ายบริหาร    เป็นกรรมการและเลขานุการ นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจําด้าน
สังคม ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชาย สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ นางนันทิกาญจน์  สวัสด์ิภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการประสานราชการ สํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี นางเอมปรีดิ์  วัชรางกูร ผู้อํานวยการกลุ่มแผนงานและงบประมาณ สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้แทน
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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   2. อํานาจหน้าท่ี 
     2.1 ศึกษารูปแบบ กรอบการดําเนินการ และเสนอแนะแนวทางในการจัดต้ังและบริหารจัดการ
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต่อนายกรัฐมนตรี 
    2.2 ติดตามและเร่งรัดการดําเนินงานเพ่ือจัดต้ังและบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
ให้เป็นไปตามนโยบายการจัดต้ังกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
    2.3 ให้ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหน่วยงานอ่ืนของรัฐสนับสนุนการดําเนินงานของ
คณะกรรมการฯ  เพ่ือให้การดําเนินงานจัดต้ังและบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีบรรลุเป้าหมาย 
     2.4 แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน  เพ่ือดําเนินการหรือปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องตามความ
เหมาะสมและจําเป็น 
     2.5 รายงานผลการดําเนินงาน ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคให้นายกรัฐมนตรีทราบเป็นระยะตาม
ความเหมาะสม 
     2.6 ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
   3. ให้สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าท่ีด้านอํานวยการเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้อง  รวมท้ังดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการฯ มอบหมาย 
     สําหรับการเบิกจ่ายเบ้ียประชุมให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาเบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารจัดการอ่ืน ๆ ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติงานให้เบิกจ่ายตาม
ระเบียบของทางราชการ โดยให้เบิกจ่ายจากสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
   ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 9 กุมภาพันธ์  2555 เป็นต้นไป  
 
  9. เรื่อง  คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 43/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน  
    คณะรัฐมนตรีรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 43/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารนโยบาย       
1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน ดังนี้   
   ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2555 อันมีผลทําให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ต่อ 1 นักเรียน ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 
296/2554 ลงวันท่ี 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554 ได้เปลี่ยนแปลงไป 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11(6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  
นายกรัฐมนตรีจึงยกเลิกคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี 296/2554 ลงวันท่ี 19  ธันวาคม พ.ศ. 2554 และแต่งต้ังคณะกรรมการ
บริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ี ดังต่อไปนี้ 
 
   1. องค์ประกอบ นายโอฬาร  ไชยประวัติ ท่ีปรึกษา/กรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน
กรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รองประธานกรรมการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ
ต่างประเทศ รองประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย นายอรพงศ์  เทียนเงิน นางอาภัททรา  ศฤงคารินกุล     
นางสาวอรุณภรณ์  ลิ่มสกุล โดยมี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม นาวาอากาศเอก สุรพล  นะวะมวัฒน์ เป็นกรรมการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
   2.  อํานาจหน้าท่ี  
    1) กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ สําหรับนโยบายคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 
นักเรียน เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และการให้บริการ
เครือข่ายไร้สายสนับสนุนการใช้งานคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ในโรงเรียนตามนโยบายของรัฐบาล 
    2) ดําเนินการบูรณาการงบประมาณและประสานการดําเนินงานร่วมกับส่วนราชการและ/หรือ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เพ่ีอให้สามารถดําเนินงานตามนโยบายท่ีรัฐบาลได้แถลงไว้ต่อรัฐสภา ท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือนํา
คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ไปใช้ในโรงเรียน ซ่ึงเป็นโครงการนําร่องไปสู่การปฏิบัติในระดับชาติ 
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    3) วางกรอบนโยบายเพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องนําไปสู่
จุดมุ่งหมายท่ีได้กําหนดไว้ รวมท้ังกํากับและติดตามผลการดําเนินงานของทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
    4) ขอความร่วมมือส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน รวมท้ังเชิญบุคคลท่ีเก่ียวข้อง หรือเอกสาร
หลักฐานจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ได้ 
    5) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยเหลือปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการฯ 
มอบหมาย 
    6) ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามความจําเป็น เพ่ือให้การดําเนินการตามนโยบายคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) 
ต่อ 1 นักเรียน เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    7) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2555 เป็นต้นไป 
  

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


