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http://www.thaigov.go.th                                                                         วันที่ 20 มีนาคม  2555          
                                                                                                                                             
  วันน้ี เม่ือเวลา 09.00 น. ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี ช้ัน 5 (อาคาร 7) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วิทยาลัย เขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต  นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่าง
เป็นทางการนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 3/2555    
  จากน้ัน นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย               
นายภักดีหาญส์  หิมะทองคํา และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
  กฎหมาย 
 1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ  บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะ
   เดียวกัน  (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... และร่างระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วน
   ราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
 เศรษฐกิจ  
 6.  เรื่อง   ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ ครั้งท่ี 1/2555 
 8.  เรื่อง  ขออนุมัติงบกลางเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย  
 9.    เรื่อง  มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ 
   
 สังคม 
 23.  เรื่อง  แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 – 2559 
   
  ศึกษา 
 35.  เรื่อง  การดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
 
 แต่งต้ัง 
 36.   เรื่อง   แต่งต้ัง 
   1.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานัก 
       นายกรัฐมนตรี)  
   2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
      (กระทรวงสาธารณสุข)  
    3.  แต่งต้ังผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
 

********************************* 
เอกสารชุดน้ีเป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่าน้ัน 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
1. เร่ือง ร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ  บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ..)  
พ.ศ. .... และร่างระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืน
ในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว
ดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างกฎหมาย 
  1. ร่างพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บําเหน็จ บํานาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน            
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
   1.1 กําหนดให้ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตรจะมีสิทธิได้รับ
เงินเดือนในระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทําการ โดยมีเง่ือนไขว่าหากเป็นการลาภายใน 30 วันแรก  นับแต่วันที่ภริยาคลอด
บุตรจะมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างลา แต่ถ้าเป็นการลาไปช่วยเหลือภริยาท่ีคลอดบุตร  ภายหลังจากที่พ้น 30 วันแรก 
นับแต่วันท่ีภริยาได้คลอดบุตรจะมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างลาหรือไม่  ให้เป็นไปตามท่ีผู้บังคับบัญชาต้ังแต่ตําแหน่ง
อธิบดีหรือตําแหน่งเทียบเท่าข้ึนไปพิจารณาเห็นสมควร (ร่างมาตรา 3)  
   1.2 กําหนดให้ข้าราชการที่ลากิจส่วนตัวเพื่อเล้ียงดูบุตรต่อเน่ืองจากการลาคลอดบุตรไม่ได้รับ
เงินเดือนระหว่างลา (ร่างมาตรา 4)  
   1.3 กําหนดให้ข้าราชการผู้ใดซึ่งยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนาเว้นแต่เป็นการอุปสมบท
โดยไม่ถือเป็นวันลาตามมติคณะรัฐมนตรี หรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ แล้วแต่กรณี ให้ลาโดยได้รับ
เงินเดือนระหว่างลา ได้ไม่เกินหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน (ร่างมาตรา 5)  
   1.4 กําหนดให้ข้าราชการซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพมีสิทธิได้รับ
เงินเดือนในระหว่างลาได้ไม่เกินสิบสองเดือน (ร่างมาตรา 6) 
  2.  ร่างระเบียบว่าด้วยการจ่ายค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ  (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....   
   2.1 กําหนดให้ลูกจ้างประจําซึ่งได้รับอนุญาตให้ลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรจะมีสิทธิได้รับ
เงินเดือนในระหว่างลาได้ไม่เกิน 15 วันทําการ โดยมีเง่ือนไขว่า หากเป็นการลาภายใน 30 วันแรก  นับแต่วันที่ภริยาคลอด
บุตรจะมีสิทธิได้รับเงินเดือนในระหว่างลา แต่ถ้าเป็นการลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร ภายหลังจากที่พ้น 30 วันแรก
นับแต่วันท่ีภริยาได้คลอดบุตรจะมีสิทธิได้รับค่าจ้างในระหว่างลาหรือไม่ ให้เป็นไปตามท่ีผู้บังคับบัญชาต้ังแต่ตําแหน่งอธิบดี
หรือตําแหน่งเทียบเท่าข้ึนไปพิจารณาเห็นสมควร (ร่างข้อ 3)  
   2.2 กําหนดให้ลูกจ้างประจําผู้ใดซึ่งยังไม่เคยอุปสมบทในพระพุทธศาสนา เว้นแต่เป็นการ
อุปสมบทโดยไม่ถือเป็นวันลาตามมติคณะรัฐมนตรี  หรือยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจญ์ ณ เมืองเมกกะ แล้วแต่กรณี ให้ลาโดย
ได้รับค่าจ้างระหว่างลาได้ไม่เกินหน่ึงร้อยย่ีสิบวัน (ร่างข้อ 4)  
   2.3 กําหนดให้ลูกจ้างประจําซ่ึงได้รับอนุญาตให้ลาเพื่อไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพมีสิทธิได้รับ
ค่าจ้างในระหว่างลาได้ไม่เกินสิบสองเดือน (ร่างข้อ 5)  
 

เศรษฐกิจ 
6. เร่ือง  ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ คร้ังที่ 1/2555 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ คร้ังที่ 1/2555 เม่ือวันศุกร์ท่ี 16 มีนาคม 2555                  
ตามที่เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังน้ี 
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 มติคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจ 
 1. มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ดําเนินการจัดทํารายการสินค้าเฝ้าระวังโดยคํานึงถึงแนวโน้มราคา 
ปริมาณท่ีออกสู่ตลาด และปัจจัยอ่ืนที่เก่ียวข้อง เช่น สภาพอากาศ เป็นต้น เพื่อให้สามารถมีมาตรการรองรับได้ทันท่วงที 
รวมทั้งศึกษาโครงการต้นทุนราคาสินค้าท่ีเป็นธรรม เพื่อให้ราคาสินค้าต้นทางและปลายทางมีความสอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน โดยร่วมศึกษากับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพลังงาน            
เป็นต้น 
 2. มอบหมายกระทรวงพาณิชย์ดําเนินมาตรการกระจายสินค้าราคาประหยัด (ธงฟ้า) ให้กับประชาชน
อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในช่วงที่ราคาสินค้าจําเป็นมีแนวโน้มปรับตัวสูงข้ึน และขอความร่วมมือภาคเอกชนในการชะลอการ
ข้ึนราคาสินค้าจําเป็น และดําเนินการประกาศราคาที่เป็นธรรมให้ประชาชนได้ทราบอย่างต่อเน่ืองและทันท่วงที 
 3. มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ศึกษาสินค้าเกษตรเป็นรายสินค้า โดยเฉพาะสินค้าเกษตรท่ีมี
ความสําคัญ เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างอุปทานและอุปสงค์ รวมทั้งใช้เป็นข้อมูลประกอบการประมาณการผลผลิต
สินค้าเกษตรท่ีจะออกสู่ท้องตลาดตามช่วงฤดูกาลต่าง ๆ และเฝ้าระวังเพื่อหามาตรการรองรับได้ทันท่วงที พร้อมทั้ง
ปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงต่าง ๆ โดยเห็นควรให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อศึกษา
ความต้องการซื้อสินค้า และนํามากําหนดนโยบายการส่งเสริมการปลูกพืชชนิดต่าง ๆ และร่วมมือกับกระทรวง
อุตสาหกรรม เพื่อระบายวัตถุดิบทางการเกษตรกรณีสินค้าล้นตลาด โดยการจับคู่ระหว่างสินค้าเกษตรกับโรงงานที่
ต้องการวัตถุดิบ เป็นต้น 
 4. มอบหมายกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรมเ ร่งรัดดําเนินมาตรการช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการจากต้นทุนแรงงานที่เพิ่มสูงข้ึน โดยเฉพาะโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้แก่ผู้ประกอบการและแรงงาน 
เป็นต้น 
 5. มอบหมายกระทรวงการคลังเร่งรัดพิจารณาและศึกษาโครงสร้างภาษีท้ังระบบ โดยอาจพิจารณาความ
จําเป็นในการปรับโครงสร้างภาษีของสินค้าประเภทฟุ่มเฟือย และพิจารณาขยายเวลาของมาตรการลดการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตนํ้ามันดีเซลเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
 6. มอบหมายกระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานหลักในการรณรงค์และสร้างความตระหนักของทุก           
ภาคส่วนในการดําเนินมาตรการประหยัดพลังงาน ท้ังน้ี ให้ภาครัฐเป็นหน่วยงานนําร่อง โดยขอให้ทุกกระทรวง             
ดําเนินมาตรการประหยัดพลังงานให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 10 ในปีงบประมาณ 2555 
 7. มอบหมายสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสํานักงบประมาณ
เร่งรัดมาตรการการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายเงินให้กับระบบเศรษฐกิจ 
 8. มอบหมายกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับทุกกระทรวงในการประชาสัมพันธ์มาตรการ
ต่าง ๆ  ท่ีรัฐบาลได้ดําเนินการ รวมท้ังสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน และสร้างจิตสํานึกของประชาชนใน
การประหยัดพลังงาน 
 สาระสําคัญของเร่ือง  
 1. สถานการณ์เศรษฐกิจในภาพรวม 
  1.1 ในเดือนมกราคม 2555 มูลค่าการส่งออก และดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ยังคงติดลบท่ี  ร้อยละ 
6.0 และ 15.2 ตามลําดับ ซึ่งเป็นผลกระทบต่อเน่ืองมาจากภาวะอุทกภัยเมื่อปลายปีที่แล้ว ทั้งน้ี คาดว่าภาคอุตสาหกรรม
จะฟื้นตัวได้ในไตรมาสท่ี 2 เป็นต้นไป ในขณะท่ีภาคการท่องเที่ยวได้กลับเข้าสู่สภาวะปกติ จํานวนนักท่องเที่ยว
ต่างประเทศในเดือนมกราคม 2555 เพิ่มข้ึนร้อยละ 7.7 ส่วนภาคเกษตร ในเดือนมกราคม 2555 ดัชนีผลผลิตเกษตรกรรม
เพิ่มข้ึนเล็กน้อยร้อยละ 0.9 ช้ีให้เห็นว่ามีพื้นท่ีทําการเกษตรบางส่วนไม่ได้รับความเสียหายจากนํ้าท่วม และได้ผลผลิต
จํานวนมากถึงแม้ราคาผลผลิตจะลดลง 
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  1.2 รายได้จัดเก็บจากภาษีมูลค่าเพิ่ม ในเดือนมกราคม 2555 เพิ่มข้ึนเพียงร้อยละ 6.0 เน่ืองจากการ
ใช้จ่ายเพื่ออุปโภคบริโภคเพิ่งฟื้นตัวจากภาวะนํ้าท่วม 
  1.3 เงินงบประมาณที่เบิกจ่ายเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 38.5 โดยลดลงท้ังในส่วน
ของการเบิกจ่ายงบประจํา และงบลงทุนร้อยละ 10.2 และร้อยละ 94.3 ตามลําดับ ซึ่งเป็นผลมาจากความล่าช้าของการ
ออกกฎหมายงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกอบกับภาวะนํ้าท่วมได้ส่งผลให้เกิดความล่าช้าใน
การเบิกจ่าย 
 2. สถานการณ์เงินเฟ้อ 
  2.1 ในปี 2554 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเท่ากับร้อยละ 3.8 โดยเป็นการเพิ่มข้ึนของราคาในหมวดอาหาร
และเครื่องด่ืมร้อยละ 8.0 ในขณะที่หมวดมิใช่อาหารและเครื่องด่ืมเพิ่มข้ึนร้อยละ 1.3 เมื่อพิจารณาส่วนประกอบของ
อัตราเงินเฟ้อ (Contribution to CPI) พบว่า การเพิ่มข้ึนของราคาสินค้าทั่วไปส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก 1) การเพ่ิมข้ึนของ
ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค ประเภทอาหารสําเร็จรูปและเน้ือสัตว์ ซ่ึงได้เพิ่มสูงข้ึนมาต้ังแต่เดือนเมษายน 2554  2) การ
เพิ่มขึ้นของราคาอาหารสดประเภทผักและผลไม้ เน่ืองมาจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตร
ส่วนใหญ่ได้รับความเสียหายและออกสู่ตลาดน้อยลง  3) การเพิ่มสูงขึ้นของราคาขายปลีกน้ํามันเช้ือเพลิงในประเทศ 
ตามการปรับตัวสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองของราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก ในไตรมาสท่ี 1 ถึงไตรมาสที่ 3 ปี 2554 ถึงแม้ว่า
รัฐบาลได้มีนโยบายยกเว้นการเก็บเงินเข้ากองทุนนํ้ามันช่วงครึ่งหลังของไตรมาสท่ี 3 ปี 2554 ก็ตาม และ  4) การเพ่ิม
สูงข้ึนของค่าไฟฟ้า จากการปรับข้ึนค่า FT ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม 2554 ประกอบกับการปรับลดมาตรการลดภาระค่า
ครองชีพของประชาชน ได้แก่ การลดการอุดหนุนค่าไฟฟ้าและนํ้าประปา 
  2.2 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2555 อัตราเงินเฟ้อท่ัวไป เท่ากับร้อยละ 3.35 (ในเดือนมกราคม 2555 อยู่ที่
ร้อยละ 3.38) และในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2555 อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เท่ากับร้อยละ 3.36 ซึ่งการเพิ่มข้ึนของอัตราเงิน
เฟ้อในช่วง 2 เดือนแรก เป็นผลมาจากการเพิ่มสูงข้ึนของราคาอาหารสําเร็จรูปทั้งท่ีบริโภคในบ้านและนอกบ้านเป็นสําคัญ 
  2.3 มาตรการของรัฐบาลที่มีผลต่อเงินเฟ้อ มาตรการต่าง ๆ ของรัฐบาลจะมีท้ังส่วนที่ช่วยลดแรง
กดดันต่อเงินเฟ้อ และส่วนที่ทําให้เงินเฟ้อเพิ่มข้ึน ดังน้ี 
     2.3.1 มาตรการท่ีช่วยลดแรงกดดันต่อเงินเฟ้อ ประกอบด้วย การขอความร่วมมือจาก
ผู้ประกอบการในการปรับข้ึนราคาสินค้าอย่างเป็นธรรม ได้แก่ โครงการ 1 ธงฟ้า 1 ชุมชน  การต่ออายุมาตรการลดภาระ
ค่าครองชีพของประชาชน ได้แก่ มาตรการข้ึนรถเมล์และรถไฟฟรีจนถึงส้ินเดือนเมษายน 2555 (ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2555) และการต่ออายุมาตรการยกเว้นภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลจนถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2555 
(ลดอัตราภาษีจาก 5.30 บาทต่อลิตร เหลือ 0.005 บาท ต่อลิตร) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2555 
    2.3.2 มาตรการท่ีจะมีผลต่อการเพิ่มข้ึนของเงินเฟ้อ ประกอบด้วย การเก็บเงินเข้ากองทุนนํ้ามัน
เช้ือเพลิง โดยเริ่มกลับมาทยอยเก็บต้ังแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2554 โดยเก็บจากนํ้ามันเบนซินและแก๊ซโซฮอล์เดือนละ       
1 บาทต่อลิตร และนํ้ามันดีเซลเดือนละ 60 สตางค์ต่อลิตร ส่วนราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนจะตรึงราคาที่ 18.13 บาท
ต่อกิโลกรัม จนถึงส้ินปี 2555 แต่ภาคขนส่งจะเริ่มทยอยปรับข้ึนเดือนละ 75 สตางค์ต่อกิโลกรัม รวมท้ังราคาก๊าซ NGV         
ภาคขนส่งจะทยอยข้ึนเดือนละ 50 สตางค์ต่อกิโลกรัม และนโยบายปรับข้ึนค่าแรงข้ันตํ่าเป็น 300 บาทต่อวัน มีผลใน 
เดือนเมษายน 2555 ใน 7 จังหวัดแรก ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี 
และสมุทรสาคร 
   
8. เร่ือง ขออนุมัติงบกลางเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอดังน้ี  
  1. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย (ประกอบด้วย โครงการโชห่วย   
ช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” และโครงการมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย) จากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย         
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เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 1,800 ล้านบาท  โดยการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามความเห็นของ              
สํานักงบประมาณ 
  2. เห็นชอบให้ พณ. แต่งต้ังคณะกรรมการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพประชาชน 
  และให้นําความเห็นของกระทรวงการคลังไปดําเนินการด้วย  
    สาระสําคัญของเร่ือง 
    พณ. รายงานว่า  
  1. ในปี 2554 ประเทศไทยประสบกับภาวะนํ้าท่วมอย่างรุนแรงในจังหวัดต่าง ๆ ท่ัวประเทศ ประชาชน
ได้รับความสูญเสียทั้งทรัพย์สินและชีวิต ผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม การคมนาคมขนส่ง ผลผลิตทางการเกษตร
ต่างได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากทําให้ต้นทุนการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะหมวดอาหาร เช่น ไข่ไก่ เน้ือสัตว์ 
ฯลฯ มีราคาเพิ่มสูงข้ึน แต่ในทางกลับกันรายได้ประชาชน เกษตรกรโดยรวมลดลงมาก นอกจากน้ี ราคานํ้ามันเช้ือเพลิง
ยังคงปรับราคาสูงข้ึนอย่างต่อเน่ืองตามภาวะราคานํ้ามันเช้ือเพลิงในตลาดโลกทําให้ต้นทุนการผลิตสินค้าหลายชนิด
โดยเฉพาะสินค้าที่จําเป็นต่อการครองชีพเพิ่มสูงข้ึนตามไปด้วย  ประชาชนกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะนํ้าท่วม และผู้มี
รายได้น้อย เช่น ลูกจ้างรายวัน ผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดได้รับความเดือดร้อนอย่างมากและไม่สามารถรับภาระที่          
เพิ่มข้ึนได้  
   2. พณ. มีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องบริหารจัดการในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเป็นกรณีพิเศษ 
แต่เน่ืองจากงบประมาณท่ีได้รับเป็นงบประมาณเพื่อดําเนินการในการลดภาระค่าครองชีพประชาชนในสถานการณ์ปกติ  
ไม่เพียงพอในการฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนที่กําลังรอความช่วยเหลือท้ังในด้านสินค้าอุปโภคบริโภคและด้านอาหาร 
จึงเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อดําเนินโครงการลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย โดยมีโครงการย่อย 2 โครงการ ดังน้ี  
    2.1 โครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” โดยการบริหารจัดการเพื่อลดค่าใช้จ่ายคนไทย
โดยเฉพาะในด้านอาหารสําเร็จรูปและสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็น โดยให้ร้านอาหารธงฟ้าได้มีโอกาสใช้สินค้าธงฟ้าเพื่อ
ลดต้นทุนการผลิตและเป็นมาตรการในการตรึงราคาอาหารสําเร็จรูปในตลาด และสนับสนุนให้ร้านค้าในชุมชน (ร้านโช
ห่วย) และร้านอาหารธงฟ้าเป็นแหล่งกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นในราคาประหยัดภายใต้ช่ือ “ร้านถูกใจ” ดังน้ี  
     2.1.1 หลักการ เพื่อลดค่าครองชีพประชาชน เพิ่มการแข่งขันในตลาด เป็นฐานราคา
จําหน่าย และเพื่อชะลอการปรับราคา  
    2.1.2 เป้าหมาย การส่งเสริมร้านค้าในชุมชน (ร้านโชห่วย) และร้านอาหารธงฟ้า 
จํานวน 10,000 แห่ง แยกเป็นกรุงเทพมหานคร 2,000 แห่ง ส่วนภูมิภาค (7,267) ตําบล จํานวน 8,000 แห่ง โดยกําหนด
แผนงาน ระยะที่ 1 เร่ิมเดือนมีนาคม 2555 ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดใหญ่ (เขตอําเภอเมือง)          
15 จังหวัด ระยะที่ 2 เริ่มเดือนพฤษภาคม 2555 ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  
     2.1.3 สินค้าที่จะจัดจําหน่าย (Top Items 20 รายการ) หมวดอาหาร 12 รายการ 
ได้แก่ ข้าวสาร (ของรัฐ) ไข่ไก่ นํ้ามันพืช นํ้าตาลทราย ผงชูรส นํ้าปลา ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป นม UHT ซอสปรุง
รส เน้ือสุกร เน้ือไก่ หมวดของใช้ 8 รายการ ได้แก่ สบู่ ยาสีฟัน แชมพู ผงซักฟอก แป้งผงโรยตัว นํ้ายาล้างจาน 
ผ้าอนามัย ยากําจัดยุงและแมลง  
    2.1.4 แนวทางดําเนินการ คัดเลือกร้านอาหารธงฟ้าและร้านค้าในชุมชนใน
กรุงเทพมหานคร 50 เขต และ 7,267 ตําบล ใน 76 จังหวัด โดยดําเนินการ ดังน้ี  
      (1) สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การจําหน่ายอาหารและค่าบริหารจัดการในการ
จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็น  
      (2) ประสานผู้ประกอบการ (Suppliers) เพื่อสนับสนุนสินค้าและวัตถุดิบใน
ราคาตํ่ากว่าท้องตลาด รวมทั้งจัดทําสินค้า House Brand จําหน่าย โดยให้การสนับสนุนค่าบริหารจัดการและการ
กระจายสินค้า  
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     (3) ประสานบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด และผู้ขนส่งสินค้าทั่วไปในการจัดส่ง
สินค้าให้ร้านค้า โดยจะมีการสนับสนุนค่าขนส่งให้  
      (4) จัดจ้างบุคลากรวุฒิปริญญาตรี เงินเดือน 15,000 บาท เพื่อติดตามกํากับ
ดูแลการจําหน่ายสินค้าประจําทุกเขตในกรุงเทพมหานครและทุกอําเภอของทุกจังหวัดประมาณ 1,000 คน  
     (5) ประชาสัมพันธ์เพื่อจูงใจผู้เข้าร่วมโครงการโดยใช้หลักการ CSR และ
เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้การดําเนินโครงการอย่างทั่วถึง   
     2.1.5 วงเงินงบประมาณทั้งส้ิน 1,500 ล้านบาท  
    2.2 โครงการมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย โดยการจัดงานจําหน่ายสินค้าธงฟ้า
ราคาประหยัดท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จํานวน 969 ครั้ง วงเงินงบประมาณ 300 ล้านบาท แยกเป็นส่วนกลาง 
เป็นการจัดงานขนาดใหญ่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 3 ครั้ง ๆ ละ 30 ล้านบาท รวม 90 ล้านบาท ส่วนภูมิภาค 
ดําเนินการในระดับภาค ๆ ละ 2-4 ครั้ง ๆ ละ 2.5 -3 ล้านบาท รวม 12 ครั้ง วงเงิน 32.7 ล้านบาท ระดับจังหวัด 76 
จังหวัด ๆ ละ 600,000 บาท รวม 45.6 ล้านบาท และระดับอําเภอ 878 อําเภอ ๆ ละ 150,000 บาท รวม 131.7 ล้าน
บาท ท้ังน้ี เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสซ้ือสินค้าประมาณ 5 ล้านคน และสามารถลดค่าครองชีพประชาชนได้ประมาณ 
1,000-1,200 ล้านบาท ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและเกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึนประมาณ 400-500 ล้าน
บาท เป็นการเพิ่มการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ลดภาวะการเลิกจ้างงาน และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวเพิ่มข้ึน  
    2.3 กลไกการส่งเสริมและกํากับดูแลการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ โดยให้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพประชาชน มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธาน และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการคลัง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ         
การส่ือสาร สํานักนายกรัฐมนตรี และกรุงเทพมหานครร่วมเป็นกรรมการเพื่อกําหนดนโยบายการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ
ประชาชนไทยช่วยไทย และกํากับดูแลการดําเนินโครงการลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย โดยให้มีอํานาจในการแต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพประชาชน ซ่ึงมีอธิบดีกรมการค้าภายในเป็นประธาน และคณะอนุกรรมการ
แก้ไขปัญหาค่าครองชีพประชาชนระดับจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อกํากับดูแลการแก้ไขปัญหาค่า
ครองชีพและดําเนินการโครงการโชห่วยช่วยชาติ “ร้านถูกใจ” และโครงการมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพไทยช่วยไทย 
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามลําดับ  
 
9. เร่ือง มาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐ 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการลดใช้พลังงานภาครัฐตามที่กระทรวงพลังงานเสนอ  และขอให้เน้น
วัตถุประสงค์การใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพและมากกว่าการประหยัดค่าใช้จ่าย และให้สํานักงบประมาณร่วมกับ
สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับเรื่องพลังงานต่อไป 
  ตามที่ นายกรัฐมนตรี ได้ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจนัดพิเศษ เม่ือวันที่ 16 มีนาคม 2555 เพื่อเตรียม
แนวทางดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพ ต้ังแต่ต้นทางจนถึงมือผู้บริโภค ท่ีประชุมได้มีมติให้กระทรวงพลังงานจับตา
สถานการณ์ราคาพลังงานในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด เพื่อหาแนวทางบรรเทาผลกระทบ โดยเบ้ืองต้นให้เตรียมมาตรการ
รองรับ ได้แก่ การตรึงภาษีสรรพสามิตนํ้ามันดีเซลไว้ท่ี 0.0005 บาทต่อลิตร การต่ออายุมาตรการลดค่าครองชีพท้ังรถเมล์
และรถไฟฟรี หลังส้ินสุดกรอบเวลาในช่วงเดือนเมษายน และการให้หน่วยงานราชการดําเนินมาตรการลดใช้พลังงานลง 
ให้ได้อย่างน้อย 10% เพื่อลดการนําเข้านํ้ามันจาก  ต่างประเทศ น้ัน 
  กระทรวงพลังงานได้จัดทําแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ทุกหน่วยงานราชการ
ดําเนินการด้วยความเข้าใจที่ตรงกันและบรรลุตามเป้าหมายท่ีกําหนดโดยสรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 

 1. กําหนดเป้าหมาย: มาตรการลดใช้พลังงานลงให้ได้อย่างน้อย 10%  
 2. ดําเนินมาตรการระยะส้ัน ดังต่อไปน้ี  
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 2.1 ให้ตัวช้ีวัด (Key Performance Index: KPI) “ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ        
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน” เป็นหนึ่งในกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการต่อไป โดยเร่ิมต้ังแต่ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

 (1) ให้สํานักงาน ก.พ.ร. กําหนดให้ผลการประหยัดพลังงานเป็นตัววัดประสิทธิภาพของ
ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้บริหารระดับสูงของทุกหน่วยงาน รวมถึงรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองท้องถ่ิน หน่วยงานตุลาการ 
หน่วยงานรัฐสภา และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยเร่ิมต้ังแต่ปีงบประมาณ          
พ.ศ. 2555 

 (2) ให้ สํานักงาน ก.พ.ร. และ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ร่วมกัน
พิจารณากําหนดเกณฑ์ท่ีจะใช้สําหรับการประเมินผล 

 (3)  ให้ สนพ. เป็นเจ้าภาพหลักในการติดตามผลและรายงานผลให้คณะรัฐมนตรีทราบ  
 2.2 ลดการใช้พลังงานลงอย่างน้อยร้อยละ 10  

 (1) ให้ทุกหน่วยงานกําหนดเป้าหมายลดการใช้ไฟฟ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิงลงร้อยละ 10          
โดยเทียบกับปริมาณการใช้ไฟฟ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิงในปีงบประมาณ พ.ศ.2554  

 (2) ถ้าหน่วยงานใดมีผลการใช้ไฟฟ้าและหรือนํ้ามันเช้ือเพลิงในปีงบประมาณ พ.ศ.2554 
เพิ่มข้ึน จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าและนํ้ามันเช้ือเพลิงของปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 โดยไม่มีเหตุผลสมควร หน่วยงานน้ัน
ต้องลดการใช้พลังงานลง 15% จากปริมาณการใช้ไฟฟ้าและหรือนํ้ามันเช้ือเพลิงของปีงบประมาณ พ.ศ.2551  

 (3) แนวทางดําเนินการ  
 - ดําเนินการตามแนวทางประหยัดพลังงานในหน่วยงานภาครัฐ  

 (4) มาตรการลดใช้ไฟฟ้า 
     - จัดซื้ออุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าท้ังหมดต้องเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน  
     - กําหนดเวลาเปิดปิดเครื่องปรับอากาศ เช่น 08.30-16.30 น. และ               
ปรับอุณหภูมิให้อยู่ท่ี 25-26 องศาเซลเซียส รวมถึงต้ังงบประมาณล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจําทุก 6 เดือน โดยห้าม
ปรับเปล่ียนงบประมาณไปใช้ในเรื่องอ่ืน  
     - กําหนดการใช้ลิฟต์ให้หยุดเฉพาะช้ัน เช่น การหยุดเฉพาะช้ันคู่หรืออาจจะ
สลับให้มีการหยุดเฉพาะช้ันค่ี และปิดลิฟต์บางตัวในช่วงเวลาท่ีมีการใช้งานน้อย และรณรงค์ขึ้น-ลงช้ันเดียวให้ใช้ลิฟต์ 

 (5) มาตรการลดใช้นํ้ามัน  
     - ให้มีระบบ Car Pool : หน่วยราชการระดับกรมที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันให้
จัดระบบการใช้รถแบบรวมศูนย์ เพื่อให้มีการใช้รถอย่างประหยัดและประสิทธิภาพสูงสุด 
     - กําชับพนักงานขับรถยนต์ให้ขับรถในอัตราความเร็วยานพาหนะที่
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 กําหนด  
     - รถเบนซินราชการและรัฐวิสาหกิจทุกคันในจังหวัดที่มีก๊าซโซฮอล์จําหน่ายต้องใช้
ก๊าซโซฮอล์ และหากมี NGV จําหน่ายให้ติดต้ัง NGV ควบคู่ไปด้วย โดยเมื่ออยู่ในพื้นท่ีที่มี NGV ให้เติม NGV และอยู่นอกพื้นท่ีให้
เติมก๊าซโซฮอล์ 
  3. ดําเนินมาตรการระยะยาว ดังต่อไปน้ี  

 3.1 กําหนดให้ “อาคารของรัฐที่เข้าข่ายเป็นอาคารควบคุม” ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
ประมาณ 800 แห่ง เร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานไม่ให้เกิน “ค่ามาตรฐานการจัดการใช้พลังงาน” ภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดการอาคารของเอกชนท่ีเข้าข่ายเป็นอาคารควบคุม 

 3.2 ให้ สํานักงบประมาณ จัดทําข้อกําหนดและเง่ือนไขเพื่อหน่วยงานราชการสามารถจัดซื้อ
อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือยานพาหนะใหม่มาใช้ทดแทนของเดิมท่ีมีอายุการใช้งานมานาน เส่ือมสภาพ และส้ินเปลือง
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พลังงาน รวมถึงการจัดการอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือยานพาหนะเดิม เพื่อมิให้มีการนําไปใช้ในที่อ่ืน โดยการจัดการน้ันต้อง
คํานึงถึงผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมด้วย 

 4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ข้อมูลจาก www.e-report.go.th ปริมาณการใช้พลังงานของ 10,782 หน่วยงานราชการ ปีงบประมาณ                 

พ.ศ. 2553  
 4.1 ปริมาณการใช้ไฟฟ้ารวม 3,169 ล้านหน่วย หากสามารถลดการใช้พลังงานได้ตามเป้าหมาย 

10% จะลดการใช้ไฟฟ้าลงได้ 316.9 ล้านหน่วย คิดเป็นเงินมูลค่า 950 ล้านบาท (ค่าไฟฟ้าหน่วยละ 3 บาท) ลดการ
ปลดปล่อย CO2 184 MtCO2e (1 kWh = 0.5812 kCO2e) 

 4.2 ปริมาณการใช้นํ้ามันเช้ือเพลิงรวม 191 ล้านลิตร หากสามารถลดการใช้พลังงานได้ตาม
เป้าหมาย 10% จะลดการใช้นํ้ามันลงได้ 19.1 ล้านลิตร คิดเป็นเงินมูลค่า 669 ล้านบาท (ค่านํ้ามันคิดเฉล่ียหน่วยละ 35 
บาท) ลดการปลดปล่อย CO2 43 MtCO2e (เบนซิน 1 ลิตร = 2.280 kCO2e) 

รวมลดปริมาณการใช้พลังงานลงคิดเป็นมูลค่า 1,619 ล้านบาท และลดการปลดปล่อย CO2 227 MtCO2e 
 

สังคม 
 
23. เร่ือง แผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 – 2559 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 – 2559 เพื่อให้ทุกภาคส่วนใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการจัดการมลพิษของประเทศไทยในอีก 5 ปีข้างหน้า ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.) 
เสนอ  และมอบให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องบูรณาการการทําแผนในทางปฏิบัติให้ชัดเจน  และให้ ทส. รับความเห็นของ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และพิจารณากฎหมายท่ีเก่ียวข้องด้วย 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 ทส. รายงานว่า 
 1. กรมควบคุมมลพิษในฐานะหน่วยงานหลักในการเสนอนโยบายและมาตรการเก่ียวกับการจัดการ
มลพิษของประเทศได้จัดทําแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 – 2559 ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดและ
ทิศทางการจัดการมลพิษของประเทศไทยในอีก 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2555 - 2559) ที่มีความเช่ือมโยงกับแผนจัดการคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เพื่อให้การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์และการเปล่ียนแปลงของกระแส
โลกและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการมลพิษของประเทศท่ีมีการกําหนดเป้าหมาย ทิศทาง และ
ผลักดันการดําเนินการให้เกิดผลร่วมกัน โดยมีเป้าหมายให้คุณภาพส่ิงแวดล้อมดีขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ 
 2. กรอบแนวคิดของแผนจัดการมลพิษ พ.ศ. 2555 – 2559 มีสาระสําคัญสรุปได้ดังน้ี 
  2.1 ลดและควบคุมการระบายมลพิษอันเน่ืองมาจากชุมชนเกษตรกรรม อุตสาหกรรม ยานพาหนะ 
และการคมนาคมขนส่ง โดยให้มีการจัดการมลพิษต้ังแต่ต้นทาง ระหว่างทาง จนถึงปลายทาง และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน
การดําเนินการในข้ันตอนต่าง ๆ ต้ังแต่การกํากับ ติดตาม ส่งเสริม และสนับสนุนให้แหล่งกําเนิดมลพิษและหน่วยงานที่
เก่ียวข้องสามารถดําเนินการในการจัดการส่ิงแวดล้อมให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่กําหนด รวมท้ังดําเนินการ
เปิดเผยและเข้าถึงข้อมูลแหล่งกําเนิดมลพิษและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 
  2.2 จัดการมลพิษในระบบพื้นที่ตามลําดับความสําคัญของปัญหา เช่น พื้นท่ีลุ่มนํ้าในการแก้ไขปัญหา
คุณภาพนํ้าในพื้นท่ีวิกฤต กลุ่มจังหวัดท่ีประสบปัญหาหมอกควันและไฟป่าเขตควบคุมมลพิษ พื้นท่ีปนเปื้อนมลพิษ พื้นท่ีที่
มีความสําคัญทางเศรษฐกิจ พื้นท่ีที่มีความอ่อนไหวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ เป็นต้น 
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  2.3 สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการดําเนินงานจัดการนํ้าเสีย ขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช้ือและ
ของเสียอันตรายชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการมีการจัดการขยะอันตรายและสารอันตรายอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งจัดให้มีระบบป้องกันและเตรียมความพร้อมรองรับกรณีเหตุฉุกเฉินหรืออุบัติภัยและการ
คมนาคมขนส่งท่ีก่อให้เกิดการรั่วไหลของสารเคมีหรือสารอันตรายต่าง ๆ 
  2.4 ประยุกต์ใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย (Polluter Pays Principle, PPP) การ
วางหลักประกันและการชดเชยค่าเสียหายจากการแพร่กระจายมลพิษ การนํามาตรการทางเศรษฐศาสตร์และสังคมเป็น
แรงจูงใจทางบวกเพื่อส่งเสริมการลดมลพิษหรือปรับปรุงกระบวนการผลิตท่ีปราศจากมลพิษ การสนับสนุนการผลิตและ
การบริการ รวมท้ังการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการบริโภคของประชาชนท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  2.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการมลพิษให้เกิดเป็นเอกภาพทั้งทางด้านกฎหมาย กฎระเบียบ แผน 
และแนวทางปฏิบัติของแต่ละหน่วยงาน โดยประสานความร่วมมือในการจัดการมลพิษทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
ผู้ประกอบการ และประชาชน 
  2.6 ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา โดยรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และเข้ามาร่วมดําเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ 
 3. เป้าหมาย คือ “คุณภาพส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการดํารงชีวิตของประชาชนและการรักษาสมดุล
ระบบนิเวศทางธรรมชาติ” โดยกําหนดตัวช้ีวัดเพื่อวัดผลสําเร็จของการจัดการมลพิษของประเทศในเรื่อง คุณภาพนํ้า การ
รักษาระดับคุณภาพอากาศและเสียงในพื้นที่ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ให้เส่ือมโทรมลง การจัดการนํ้าเสีย ขยะมูลฝอย
และสารอันตราย และการลดลงของจํานวนเร่ืองร้องเรียนด้านมลพิษในประเทศ 
 4. กําหนดแนวทางการดําเนินงานและผู้รับผิดชอบหลักในการจัดการมลพิษของภาคชุมชน ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคมและการขนส่งและภาคประชาชนในการจัดการมลพิษจากภาคชุมชน ภาคเกษตรกรรม 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคคมนาคมและการขนส่ง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของ
ภาคส่วน และการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการจัดการมลพิษ 
 5. เสนอกลไกการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติท้ังในระดับนโยบาย การประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและ
การบูรณาการการทํางานร่วมกันของหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค จังหวัด ท้องถ่ิน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา หน่วย
งานวิจัยและพัฒนาภาคประชาชน และหน่วยงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง และการติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผน 
 

ศึกษา 
35. เร่ือง การดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพา 
  คณะรัฐมนตรีพิจารณาการดําเนินโครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์พกพาตามที่คณะ
กรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียนโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ประธานกรรมการฯ เสนอ แล้วมีมติดังน้ี 
  1. เห็นชอบให้เปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) แบบรัฐต่อรัฐ               
(G to G) ท่ีเสนอโดยกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555 โดยให้
เป็นไปตามรูปแบบท่ีเป็นผลจากการเจรจากับฝ่ายจีนตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) รายงานต่อคณะ
กรรมการบริหารนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน 
  2. กรณีมีความจําเป็นเร่งด่วนเพื่อมิให้เกิดความล่าช้า เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและประโยชน์ต่อ
การศึกษาของชาติ เห็นชอบตามกระบวนการและข้ันตอนการดําเนินการของ กต. และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร (ทก.) และคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้อง ที่ได้ดําเนินการไว้ 
  3. เห็นชอบให้ ทก. จัดทําความตกลงจัดซื้อคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) กับบริษัทผู้ขายของจีนที่ได้รับ
คัดเลือกตามกระบวนการและข้ันตอนท่ีได้ดําเนินการไว้ตามข้อ 1.2 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาล
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สาธารณรัฐประชาชนจีนตามบันทึกความเข้าใจระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ว่าด้วยความ
ร่วมมือในสาขาการพัฒนาท่ีย่ังยืนในประเทศไทย ลงนามเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2011 ท้ังน้ี โดยสอดคล้องกับ
กฎหมายและระเบียบของทางการไทยและจีน และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารลง
นามความตกลงจัดซื้อฯ ท่ีสํานักงานอัยการสูงสุด (อส.) ได้พิจารณาตรวจสอบแล้ว กับบริษัทจีนท่ีได้รับคัดเลือก 
 สําหรับในเรื่องภาษีคณะรัฐมนตรีให้จัดเก็บตามปกติ โดยรัฐบาลจะต้ังงบประมาณชดเชยในส่วนที่เป็น
ภาษีคืนให้ 
 

แต่งต้ัง 
36.  เร่ือง  แต่งต้ัง 
  1.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติเสนอแต่งต้ัง นายสุรชัย  นิระ ผู้เช่ียวชาญ
เฉพาะด้านยุทธศาสตร์ความม่ันคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเช่ียวชาญ) ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านการประสาน
กิจการความมั่นคง (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี 
ต้ังแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2554 ซึ่งเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังน้ี ต้ังแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 
แต่งต้ังเป็นต้นไป  
  2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
สาธารณสุข)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ 
ดังน้ี  
   1. นายวัฒนชัย  สุแสงรัตน์ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม 
โรงพยาบาลขอนแก่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์
ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม โรงพยาบาลขอนแก่น สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
ขอนแก่น สํานักงานปลัดกระทรวง ต้ังแต่วันท่ี 26 กันยายน 2554  
   2. นายรณไตร  เรืองวีรยุทธ นายแพทย์เช่ียวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรกรรม 
โรงพยาบาลแม่สอด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก สํานักงานปลัดกระทรวง ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ 
(ด้านเวชกรรม) กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลแม่สอด สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก สํานักงานปลัดกระทรวง 
ต้ังแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2554  
  ทั้งน้ี ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป และให้ข้าราชการลําดับท่ี 1 พ้นจาก
ตําแหน่ง ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2554 เน่ืองจากครบเกษียณอายุราชการต่อไป    
  3.  แต่งต้ังผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ัง นายวีรพงศ์  ไชยเพิ่ม ดํารงตําแหน่ง
ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่ในปีแรกเดือนละ 300,000 บาท ค่าตอบแทน
คงท่ีแต่ละปีปรับได้ไม่เกินร้อยละ 10 ตามระดับผลงานและค่าตอบแทนพิเศษในอัตราไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าตอบแทน
รวมในแต่ละปี ทั้งน้ี ต้ังแต่วันที่กําหนดในสัญญาจ้างเป็นต้นไป  โดยให้นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ลาออกจากการเป็นพนักงาน
รัฐวิสาหกิจก่อนลงนามในสัญญาจ้างด้วย   
 

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


