
 
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                                      วันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2555          
                                                                                                                                         
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 17 ) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี   จังหวัดอุดรธานี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ
นอกสถานท่ี ครั้งท่ี 2    
  จากนั้น นางฐิติมา  ฉายแสง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษก
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  
 1.  เรื่อง  ผลการเจรจากับสหภาพยุโรป เรื่อง การกําหนดโควตาภาษีนําเข้าสินค้าสัตว์ปีกแปรรูปของ
    สหภาพยุโรป 
 2.  เรื่อง  ความตกลงของผู้ถือหุ้นท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในภูมิภาค 
    อาเซียน 
 3.  เรื่อง  ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
 4.  เรื่อง  การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือพหุภาคีระดับภูมิภาค Asian Food and 
    Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) 
 5.   เรื่อง   ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลกและการ
    ประชุมบรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์โลก (World  Newspaper  Congress and World Editors 
    Forum) ปี 2556  
 6.  เรื่อง   ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต  (ฉบับท่ี ..)  
 7.   เรื่อง   การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย 
 8.  เรื่อง   ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจสําหรับการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินการ
    ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสําหรับภูมิภาคเอเชีย  และการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญท่ีทํา
    หน้าท่ีให้คําแนะนําในการจัดทํารายงานแห่งชาติของประเทศกําลังพัฒนาภายใต้อนุสัญญา
    สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 9.   เรื่อง   การขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในการใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในหนังสือความตกลง  
    (Standard Letter of Agreement) ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กับ UN 
    Women  
 
 10.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
    1. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเสนอขอแต่งต้ังกงสุลใหญ่ประจําจังหวัดขอนแก่น 

   2. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ) 
   3. สาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอขอแต่งต้ังกงสุลใหญ่ประจําจังหวัดสงขลา 
   4. แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงยุติธรรมและส่วน
                ราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
   5. การขอคงตําแหน่งและปรับปรุงหน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่งรองปลัดกระทรวง  
                        มหาดไทย (นักบริหารสูง) ฝ่ายกิจการพิเศษ กระทรวงมหาดไทย  

    6. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง  
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    7.   การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
    8. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
    9. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
    10. การแต่งต้ังข้าราชการการเมือง  
 
 

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

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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1. เรื่อง ผลการเจรจากับสหภาพยุโรป เรื่อง การกําหนดโควตาภาษีนําเข้าสินค้าสัตว์ปีกแปรรูปของสหภาพยุโรป 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบร่างข้อตกลงโควตาภาษีสินค้าสัตว์ปีกแปรรูประหว่างไทยกับสหภาพยุโรป (Agreement in the 
form of an exchange of letters between the European Union and Thailand pursuant to Article XXVIII of the 
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) 1994 relating to the modification of concessions with 
respect to processed poultry meat provided for in the EU Schedule annexed to GATT 1994) และหากมีความ
จําเป็นต้องแก้ไขร่างข้อตกลงฯ ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ให้ พณ. หารือร่วมกับกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เพ่ือพิจารณา
ดําเนินการแก้ไขร่างข้อตกลงฯ ดังกล่าวได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ตลอดจนนําเสนอเรื่องดังกล่าวเข้าสู่
วาระการประชุมรัฐสภา สมัยสามัญนิติบัญญัติ เพ่ือให้รัฐสภาให้ความเห็นชอบก่อนดําเนินการแจ้งสหภาพยุโรป เพ่ือให้ข้อตกลง
ข้างต้นมีผลผูกพัน ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 2. อนุมัติให้เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบรัสเซลส์ หัวหน้าคณะผู้แทนไทยประจําสหภาพยุโรป หรือผู้แทน เป็น
ผู้แทนไทยลงนามในร่างข้อตกลงฯ ในข้อ 1. โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full 
Powers) ให้ผู้ลงนาม 
 สาระสําคัญของเรื่อง 
 สหภาพยุโรปตกลงท่ีจะจัดสรรโควตารายประเทศให้แก่ไทยในรายการสินค้าสําคัญ อาทิ เนื้อไก่แปรรูปท่ีมี
สัดส่วนเนื้อมากกว่าร้อยละ 25 แต่ไม่เกินร้อยละ 57 ในปริมาณ 14,000 ตัน และเป็ดแปรรูปปรุงสุกท่ีมีสัดส่วนเนื้อมากกว่าร้อย
ละ 57 ในปริมาณ 13,500 ตัน สําหรับสินค้าท่ีมีปริมาณการค้าน้อย ไทยได้รับจัดสรรโควตารายประเทศในระดับต้ังแต่ 10 ตัน – 
2,100 ตัน โดยสหภาพยุโรปจะต้องใช้อัตราภาษีในโควตาร้อยละ 10.9 และอัตราภาษีนอกโควตา 2,765 ยูโรต่อตัน สําหรับ
สินค้าเกือบทุกรายการ ยกเว้นสําหรับเนื้อเป็ดแปรรูปดิบท่ีมีสัดส่วนเนื้อมากกว่าร้อยละ 57 จะใช้อัตราภาษีในโควตา 630 ยูโรต่อ
ตัน ท้ังนี้ สินค้าท่ีจะนําเข้าภายใต้โควตาดังกล่าวจะต้องมีใบรับรองถ่ินกําเนิดสินค้าซ่ึงออกให้อย่างไม่เลือกปฏิบัติ โดยหน่วยงานท่ี
มีอํานาจหน้าท่ีของประเทศไทยประกอบการนําเข้า 
 
2. เรื่อง ความตกลงของผู้ถือหุ้นท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในภูมิภาคอาเซียน 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ ดังนี้ 
 1. เห็นชอบความตกลงของผู้ถือหุ้นท่ีเก่ียวข้องกับกองทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในภูมิภาคอาเซียน 
และเอกสารการเข้าร่วมท่ีแนบท้ายความตกลงดังกล่าว และเสนอรัฐสภาเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 2. มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนเข้าร่วมการลงนามในเอกสารการเข้าร่วมดังกล่าว
และสามารถผูกพันวงเงินลงทุนในกองทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในภูมิภาคอาเซียน (กองทุน AIF) ในส่วนของประเทศ
ไทยเป็นเงินจํานวน 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ท้ังนี้ หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขถ้อยคําท่ีมิใช่สาระสําคัญในความตกลงฯ 
ขอให้ผู้ลงนามสามารถใช้ดุลยพินิจในเรื่องนั้น ๆ ได้ โดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
 3. มอบหมายให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนเป็นผู้ลงนามในเอกสารการเข้าร่วมท่ีแนบท้ายความตกลงฯ เม่ือความตกลงดังกล่าว
ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาแล้ว 
 สาระสําคัญของความตกลงฯ 
 1. วัตถุประสงค์ของกองทุน AIF คือ การเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานภายในและระหว่างพรมแดนของ
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และส่งเสริมการใช้เงินออมของอาเซียนในการสนับสนุนทางการเงินสําหรับการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดังกล่าว โดยมีเป้าหมายท่ีจะออกพันธบัตรท่ีธนาคารกลางสามารถถือเพ่ือเป็นทุนสํารองระหว่างประเทศ
ได้ในท่ีสุด 
 2. กองทุน AIF จะต้ังข้ึนเป็นบริษัทจํากัดภายใต้กฎหมายของประเทศมาเลเซีย และมีอํานาจในการทําสัญญา 
และดําเนินการต่าง ๆ ในนามของตนเอง 
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 3. กองทุน AIF จะมีเงินทุนจัดต้ังจํานวน 485.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยประเทศไทยมีสัดส่วนการลงเงินทุน
จัดต้ัง 15 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีสิทธิในการออกเสียงร้อยละ 3.09 การชําระเงินจะแบ่ง 3 งวดเท่า ๆ กัน โดยจะต้องชําระ
เงินงวดแรกภายในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2555 งวดท่ีเหลือจะต้องชําระเม่ือครบรอบของแต่ละปีของการชําระเงินงวดแรก 
 

3. เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ และ
ให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อน
เสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
 สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ 
 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ดังนี้ 
 1. เพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์เพ่ือประโยชน์ของคนพิการทางการมองเห็น คน
พิการทางการได้ยิน และคนพิการทางสติปัญญา (ร่างมาตรา 5) 
 2. เพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับความผิดสําหรับผู้ท่ีบันทึกภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์โดยไม่ได้รับอนุญาต และ
การกระทําดังกล่าวจะไม่อยู่ภายใต้บังคับในส่วนท่ี 6 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ (ร่างมาตรา 4) 
 3. เพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับโทษสําหรับผู้ท่ีบังคับ ขู่เข็ญ ชักจูง ส่งเสริม หรือใช้บุคคลซ่ึงมีอายุต่ํากว่าสิบแปด
ปีบริบูรณ์ให้กระทําความผิด ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษท่ีกําหนดไว้สําหรับความผิดนั้น (ร่างมาตรา 6) 
 
4. เรื่อง การลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือพหุภาคีระดับภูมิภาค Asian Food and Agriculture 
Cooperation Initiative (AFACI) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้ 
  1. อนุมัติการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือพหุภาคีระดับภูมิภาค Asian Food and 
Agriculture Cooperation Initiative (AFACI) 
  2. มอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจฯ ท้ังนี้ 
หากมีความจําเป็นต้องปรับปรุงแก้ไขบันทึกความเข้าใจดังกล่าวท่ีมิใช่สาระสําคัญ ให้อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจ
ในเรื่องนั้น ๆ แทนคณะรัฐมนตรีโดยไม่ต้องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  3. มอบหมายกระทรวงการต่างประเทศ (กต. ) ออกหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers) ให้แก่ อธิบดี
กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือพหุภาคีระดับภูมิภาค Asian Food and Agriculture 
Cooperation Initiative (AFACI) 
  เนื้อหาสาระของบันทึกความเข้าใจฯ สรุปได้ดังนี้ 
  1. จุดประสงค์ของบันทึกความเข้าใจฯ เพ่ือส่งเสริมการเจริญเติบโตของการเกษตรสีเขียวท่ียั่งยืนในภูมิภาค
เอเชีย เพ่ือขจัดความยากจนและความหิวโหย และเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกผ่านความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 
  2. ความร่วมมือนี้มีกิจกรรมหลัก ๆ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ดังนี้ 
   2.1 ความร่วมมือเพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรผลิตภัณฑ์การเกษตรและอาหาร เพ่ือความม่ันคง
ทางอาหาร 
   2.2 ความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   2.3 ส่งเสริมสมรรถนะและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
  3. ประเทศสมาชิกท่ีสนับสนุนความร่วมมือนี้ ให้ดําเนินการสอดคล้องหรือเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ
หรือข้อบังคับของแต่ละประเทศ 
  4. การปกป้องลิขสิทธิ์ทางปัญญาของแต่ละประเทศสมาชิกให้ดําเนินการภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบ
ของประเทศนั้น ๆ หรือให้เป็นไปตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีประเทศนั้น ๆ ให้สัตยาบันแล้ว 
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5.  เรื่อง  ขอความเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลกและการประชุมบรรณาธิการส่ือ
ส่ิงพิมพ์โลก (World  Newspaper  Congress and World Editors Forum) ปี 2556  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสภาหนังสือพิมพ์โลกและการประชุม
บรรณาธิการสื่อสิ่งพิมพ์โลก (World  Newspaper  Congress and World Editors Forum) ปี 2556  ตามท่ีสํานัก
นายกรัฐมนตรีเสนอ และมอบหมายให้สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการจัดต้ังงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานสําหรับการจัดการประชุมดังกล่าว 
 
 
6. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต  (ฉบับท่ี ..)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลท่ีมีปริมาณกํามะถันไม่
เกินร้อยละ 0.035 โดยน้ําหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้ํามันดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005  บาทต่อลิตร  ออกไปอีก  1 เดือน  คือ ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2555 ถึง
วันท่ี 31 มีนาคม  2555 ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  
 
7.  เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ  ดังนี้  

1. อนุมัติให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร              
(ธ.ก.ส.) เพ่ือนํามาช่วยเหลือชาวไร่อ้อยในฤดูกาลผลิตปี 2554/2555 ในอัตราตันอ้อยละ 154 บาท 

2. เห็นชอบให้คงการปรับข้ึนราคาจําหน่ายน้ําตาลทรายภายในประเทศอีกกิโลกรัมละ 5 บาท โดยให้นํา 
เงินจากส่วนท่ีปรับข้ึนราคาน้ําตาลทรายเป็นรายได้ของกองทุนฯ สําหรับนําไปชําระหนี้เงินกู้เพ่ือเพ่ิมค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อย 
รวมท้ังมอบหมายให้กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายควบคุม ตรวจสอบ กํากับดูแล การจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยท่ีมีสิทธิ์ให้
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตามมติคณะกรรมการการบริหารกองทุต่อไป 
 
 
8. เรื่อง  ขออนุมัติลงนามในบันทึกความเข้าใจสําหรับการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกสําหรับภูมิภาคเอเชีย  และการประชุมคณะผู้เช่ียวชาญท่ีทําหน้าท่ีให้คําแนะนําในการจัดทํารายงานแห่งชาติ
ของประเทศกําลังพัฒนาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ดังนี้  

1. อนุมัติให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยสํานักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเจ้าภาพจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินการลดการ ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สําหรับภูมิภาคเอเชีย  และการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญท่ีทําหน้าท่ีให้คําแนะนําในการจัดทํารายงานแห่งชาติของประเทศกําลัง
พัฒนา  ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2. เห็นชอบในบันทึกความเข้าใจสําหรับการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประเมินการลดการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกสําหรับภูมิภาคเอเชีย  และการประชุมคณะผู้เชี่ยวชาญท่ีทําหน้าท่ีให้คําแนะนําในการจัดทํารายงานแห่งชาติ
ของประเทศกําลังพัฒนา  ภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3. อนุมัติให้เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้ลงนามใน 
บันทึกความเข้าใจดังกล่าว  โดยให้กระทรวงการต่างประเทศจัดทําหนังสือมอบอํานาจเต็ม (Full Powers)    ให้กับสํานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อไป 
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9.  เรื่อง  การขออนุมัติคณะรัฐมนตรีในการใช้ข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในหนังสือความตกลง (Standard Letter of 
Agreement) ระหว่างสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กับ UN Women  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กับ UN Women จัดทําหนังสือความตกลง  
(Standard Letter of Agreement  between UN Women and Office of the Council  of State  in Thailand  on 
the Implementation of Regional Programme on Improving Women’s Human Rights in Southeast Asia-Cedaw 
Phase II)  โดยมีข้อสัญญาอนุญาโตตุลาการในหนังสือความตกลงดังกล่าวได้ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (สคก.) 
เสนอ 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  สคก. รายงานว่า 

1. สคก. และ Un Women  ซ่ึงเป็นหน่วยงานภายใต้องค์การสหประชาชาติ (UN)  ได้ประสานการ 
จัดการประชุม  Regional Workshop on CEDAW Based Legel Reviews เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ
พ้ืนฐานตามอนุสัญญาขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women : CEDAW)  และการตรวจสอบและทบทวนบทบัญญัติตามกฎหมายโดยใช้คู่มือการ
ตรวจสอบบทบัญญัติท่ีกระทบต่อสิทธิของสตรี (Legislative indicators)  ซ่ึงเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการท่ีจะจัดให้มีข้ึน
ระหว่างวันท่ี 20-22  กุมภาพันธ์ 2555  ณ โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง  กรุงเทพฯ  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จํานวน 7 ประเทศ ประกอบด้วย กัมพูชา  อินโดนีเซีย ลาว ฟิลิปปินส์  ติมอร์เลสเต เวียดนาม  และ
ไทย ประมาณ 60 คน  ส่วนผู้บรรยายจะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิทธิสตรีจากธนาคารโลก  (World Bank)  และมหาวิทยาลัยใน
ประเทศออสเตรเลีย 

2. การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สคก. จะเป็นเจ้าภาพร่วมกับ UN Women โดย สคก.   ได้ 
ดําเนินการเก่ียวกับการอํานวยการจัดงาน ได้แก่  การคัดเลือกผู้แทนหน่วยงานของประเทศไทยท่ีจะเข้าร่วมการประชุม การออก
หนังสือเชิญผู้เข้าร่วมการประชุมโดยการลงนามร่วมกันระหว่าง สคก. และ UN Women  การติดต่อสถานท่ีจัดงานและการ
เตรียมเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการประชุม ท้ังนี้  ค่าใช้จ่ายสําหรับดําเนินการในส่วนนี้จะได้รับการสนับสนุนจาก  UN 
Women  โดยวิธีการโอนงบประมาณค่าใช้จ่ายจาก UN Women มาไว้ท่ี สคก. โดยจะต้องมีการลงนามในหนังสือความตกลง  
ดังกล่าว 
 
10. เรื่อง  แต่งตั้ง 
 1. สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเสนอขอแต่งตั้งกงสุลใหญ่ประจําจังหวัดขอนแก่น 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติในการท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความประสงค์ขอแต่งต้ัง นายสิง
คํา  แก้ววิไลวัน (MR. SINGKHAM  KEOVILAYVANH) ให้ดํารงตําแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ประจําจังหวัดขอนแก่น โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัดต่าง ๆ ท้ังหมดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย สืบแทน 
นายสีสะหวาด ดนละวันดี ซ่ึงครบวาระการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
2. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงศึกษาธิการ) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ นางอ่องจิต เมธยะประภาส นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านนโยบายและแผน (นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันท่ี 23 ธันวาคม 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป 
 
3. สาธารณรัฐประชาชนจีนเสนอขอแต่งตั้งกงสุลใหญ่ประจําจังหวัดสงขลา 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติในการท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงค์จะขอแต่งต้ัง นายสวี่ หมิงเลี่ยง 
(Mr. xu mingliang) ให้ดํารงตําแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจําจังหวัดสงขลา โดยมีเขตกงสุลครอบคลุมจังหวัด
สงขลา ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พังงา ภูเก็ต กระบ่ี นครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส สืบแทน 
นางหวัง ชั่นเฟิน ซ่ึงครบวาระการปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
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4.  แต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
(ปคร.) ของกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) และส่วนราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ สํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (สํานักงาน ป.ป.ท.) ดังนี้   
  สาระสําคัญของเรื่อง  
   ยธ. แจ้งว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีคําสั่งแต่งต้ัง ปคร. ของ ยธ. และ ปคร. ของส่วนราชการท่ีอยู่
ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ สํานักงาน ป.ป.ส. และสํานักงาน ป.ป.ท. ดังนี้   
   1. แต่งต้ังให้ นายกิตติพงษ์  กิตยารักษ์ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็น ปคร. ของ ยธ.   
   2. แต่งต้ังให้ พลตํารวจเอก อดุลย์  แสงสิงแก้ว เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
เป็น ปคร. ของสํานักงาน ป.ป.ส.  
   3. แต่งต้ังให้ พันตํารวจเอก ดุษฎี  อารยวุฒิ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ เป็น ปคร. ของสํานักงาน ป.ป.ท.  
 
5. การขอคงตําแหน่งและปรับปรุงหน้าท่ีความรับผิดชอบของตําแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหารสูง) ฝ่าย
กิจการพิเศษ กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอดังนี้  
   1. คงตําแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (นักบริหารสูง) ฝ่ายกิจการพิเศษ ต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็นการ
ชั่วคราว ไม่เกินสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 นับแต่วันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้คงตําแหน่งดังกล่าว  เพ่ือทําหน้าท่ีในการ
ช่วยเหลือและสนับสนุนการดําเนินการของศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)   
   2. ศอ.บต. จะต้องเร่งปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรและองค์กรเพ่ือให้สามารถรองรับการปฏิบัติงานในบทบาทท่ี
จะต้องเป็นหน่วยปฏิบัติงานหลักในการดําเนินการบูรณาการ การพัฒนาและแก้ปัญหาในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็น
ระบบตามเจตนารมณ์ของกฎหมายจัดต้ัง ศอ.บต.   
 
6. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการประเภทบริหาร ระดับสูง 
จํานวน 2 ราย ดังนี้  
   1. นายเลิศวิโรจน์  โกวัฒนะ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหารสูง) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   2. นายชลิต  ดํารงศักด์ิ อธิบดี (นักบริหารสูง) กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่ง
รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
7.   การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 4 ราย ในจํานวนนี้เป็นการแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา
ต่างประเทศ จํานวน 3 ราย ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว ดังนี้  
   1. นายจุมพล  มนัสช่วง เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงตริโปลี ลิเบีย  
   2. นายนโรตม์  ศังขมณี กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ กรุงอันตานานาริโว สาธารณรัฐมาดากัสการ์ ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง  
   3. นางสาวมธุรพจนา  อิทธะรงค์ รองอธิบดีกรมการกงสุล ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ  
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   4. นายพิริยะ เข็มพล กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน ราชอาณาจักรฮัชไมต์จอร์แดน   
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
8. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง จํานวน 4 ราย ในจํานวนนี้เป็นการแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา
ต่างประเทศ จํานวน 2 ราย ซ่ึงได้รับความเห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว ดังนี้  
   1. นายอิทธิพร  บุญประคอง อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี สาธารณรัฐเคนยา  
   2. นายรัชนันท์  ธนานันท์ เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง อธิบดีกรม
สนธิสัญญาและกฎหมาย  
   3. นายจิตติ  สุวรรณิก อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ดํารงตําแหน่ง 
เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
   4. นายพิษณุ  สุวรรณะชฎ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
9. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการ
ต่างประเทศ ให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (เอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ) จํานวน 2 ราย ซ่ึงได้รับความ
เห็นชอบจากประเทศผู้รับแล้ว ดังนี้  
   1. นายนนทศิริ  บุรณศิริ อัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐแอฟริกาใต้   
   2. นายสมชาย  เภาเจริญ กงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ดํารง
ตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา สหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย   
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
10. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเสนอแต่งต้ังพลตํารวจตรี เกษม  รัตนสุนทร ดํารง
ตําแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
 
 
 

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


