
http://www.thaigov.go.th                                                    วันท่ี 20 พฤษภาคม  2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ตึกดินสอ อาคารบริการวิชาการและบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่าง
เป็นทางการนอกสถานท่ี ครั้งท่ี 4/2555  
  จากนั้น นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย                     
นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าว         
ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 

  
กฎหมาย 

  
 2.   เรื่อง    ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว 
     เจ้าหน้าท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 
     (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 3.  เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3  
     หรือคําเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 พ.ศ. ....  
 6.  เรื่อง    ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..)  
 7.  เรื่อง   ปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
  

เศรษฐกิจ 
  
  9.  เรื่อง  การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2555 ครั้งท่ี 3 
  16.  เรื่อง  โครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง โดยใช้มันเส้นตามโครงการแทรกแซง 
    ตลาดมันสําปะหลัง ปี 2554/55  
  19.  เรื่อง  การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจ 
    กระทรวงกรคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ 
    พ.ศ. 2555 
  25.  เรื่อง  ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค   
    ครั้งท่ี 4/2555 
 

สังคม 
  
  28.  เรื่อง   การเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดสีขาวในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา  
    ประจําปี 2555 งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  
  

แต่งตั้ง 
  
 37.   เรื่อง  แต่งต้ัง 

1. รัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 
    ประเทศไทย  

    2. รัฐบาลสาธารณรัฐมาลาวีเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
    3. รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจํา 

    ประเทศไทย  
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    4. แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนําเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือและ 
               อุปกรณ์ทางการศึกษา  
    5. แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ)  
    6. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
   
 

********************************* 
เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
2.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้มีอํานาจออกบัตร
ประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2542 (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ี
กระทรวงยุติธรรมเสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้  
   สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา  
   กําหนดให้ประธานกรรมการและกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ  และให้ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐเป็นผู้มีอํานาจออกบัตรประจําตัว
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ (ร่างข้อ 3)  
 
3. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 หรือคําเตือน หรือข้อควร
ระวังการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 3 หรือคําเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข 
(สธ.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วดําเนินการต่อไปได้   
   ข้อเท็จจริง  
   สธ. เสนอว่า  
   1. เนื่องจากยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 เป็นยาเสพติดให้โทษท่ีมีลักษณะเป็นตํารับยาและมี
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ผสมอยู่ด้วย  มีการนํามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์  และเม่ือเข้าสู่ร่างกายอาจทํา
ให้เกิดผลต่อร่างกายและจิตใจได้ เช่น ต้องเพ่ิมขนาดการใช้ มีอาการถอนยาเม่ือขาดยา เป็นต้น ยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 3 จึงต้องมีการใช้อย่างระมัดระวัง ดังนั้น คําเตือน หรือข้อควรระวังในการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 
จึงเป็นข้อมูลสําคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างยิ่ง  
   2. โดยท่ีกฎกระทรวง ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  มีบทบัญญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน  สมควร
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการจัดให้มีฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 
หรือคําเตือน หรือข้อควรระวังการใช้ยาเสพติดให้โทษประเภท 3 ท่ีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 3 ท่ีผลิตข้ึนหรือนําเข้าหรือส่งออกให้สอดคล้องกับข้อมูลทางวิชาการในปัจจุบัน  เพ่ือประโยชน์และความ
ปลอดภัยกับผู้บริโภค  
   3. การจัดทําร่างกฎกระทรวงในเรื่องนี้ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้แทนของส่วนราชการ
ต่าง ๆ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแล้ว  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
  1. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 (ร่างข้อ 1)  
   2. กําหนดให้ผู้รับอนุญาตผลิตหรือนําเข้าหรือส่งออกซ่ึงยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ต้องจัดให้มี
ฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดให้โทษท่ีภาชนะหรือหีบห่อบรรจุยาเสพติดให้โทษตามท่ีกําหนด  เว้นแต่กรณีผลิต
เพ่ือส่งออก  ให้เอกสารกํากับยาเสพติดให้โทษเป็นไปตามข้อกําหนดของประเทศผู้นําเข้า ท้ังนี้ ฉลากและเอกสาร
กํากับดังกล่าวต้องจัดทําให้แล้วเสร็จก่อนจําหน่ายหรือส่งออก (ร่างข้อ 3)  
   3. กําหนดให้ฉลากและเอกสารกํากับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ต้องเป็นไปตามท่ีได้ข้ึนทะเบียน
ตํารับยาไว้  และให้ฉลาก ฉลากของยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ท่ีผลิตหรือนําเข้าเพ่ือใช้สําหรับสัตว์ ผลิตเพ่ือ
ส่งออก ต้องมีรายการตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 4 ถึงร่างข้อ 7)  
  4. กําหนดให้เอกสารกํากับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ให้มีคําว่า “เอกสารกํากับยาเสพติดให้
โทษในประเภท 3” ท่ีเห็นได้ชัดเจน  และเอกสารกํากับดังกล่าวต้องมีรายการตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 9)   
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   5. กําหนดให้ข้อความเตือนหรือข้อควรระวังการใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ต้องเป็นการเตือน
ให้ระมัดระวังเก่ียวกับข้อควรระวัง ข้อห้ามใช้ อาการไม่พึงประสงค์ โดยให้เป็นไปตามท่ีรัฐมนตรีกําหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (ร่างข้อ 10)   
   6. กําหนดให้ฉลาก เอกสารกํากับ คําเตือน หรือข้อควรระวังเก่ียวกับการใช้ยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 3 ต้องใช้ข้อความภาษาไทย  ในกรณีมีภาษาต่างประเทศรวมอยู่ด้วยต้องไม่ขัดกับภาษาไทย (ร่างข้อ 11)  
   7. กําหนดบทเฉพาะกาลให้ฉลาก เอกสารกํากับ คําเตือน หรือข้อควรระวังเก่ียวกับการใช้ยาเสพติด
ให้โทษในประเภท 3 ท่ีปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายก่อนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปจนกว่า
ใบสําคัญการข้ึนทะเบียนตํารับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 สิ้นอายุ  แต่ต้องไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันท่ีกฎกระทรวงนี้
ใช้บังคับ (ร่างข้อ 12)  
 
6. เรื่อง  ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับท่ี ..)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง ลดอัตราภาษีสรรพสามิต  
(ฉบับท่ี ..) ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ  

 สาระสําคัญของเรื่อง 
 กําหนดให้ขยายเวลาการปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตน้ํามันดีเซลท่ีมีปริมาณกํามะถันไม่เกินร้อยละ 

0.005 โดยน้ําหนัก ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร และน้ํามันดีเซลท่ีมีไบโอดีเซลประเภทเมทิลเอสเตอร์ของกรด
ไขมันผสมอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ในอัตราภาษี 0.005 บาทต่อลิตร ออกไปอีก 1 เดือน คือ ต้ังแต่วันท่ี 1 มิถุนายน 
2555 ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2555 
 
7. เรื่อง ปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ                
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ซ่ึงเป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมระเบียบฉบับเดิม  ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ตามท่ีสํานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรีเสนอ   
  การปรับปรุง “ระเบียบว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี” ในครั้งนี้  เป็นการแก้ไขเฉพาะในส่วนบท
เฉพาะกาล  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การบริหารและการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่องในระหว่างท่ียังไม่มีการแต่งต้ังคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ  
คณะกรรมการบริหารกองทุน  และผู้ อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  โดยมี
รายละเอียดของการปรับปรุงดังนี้   

- ในระหว่างท่ียังมิได้แต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารกองทุนตาม 
ระเบียบนี้ ให้คณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีซ่ึงดํารงตําแหน่งอยู่ในวันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับ  ทํา
หน้าท่ีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารกองทุนแล้วแต่กรณี จนกว่าคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหาร
กองทุนท่ีได้รับแต่งต้ังข้ึนใหม่จะเข้ารับหน้าท่ีในการประชุมครั้งแรก  ซ่ึงต้องไม่เกินสามร้อยวันนับแต่วันท่ีระเบียบนี้ใช้
บังคับ 

- ในระหว่างท่ียังมิได้แต่งต้ังผู้อํานวยการตามระเบียบนี้   ให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
ทําหน้าท่ีผู้อํานวยการตามระเบียบนี้  จนกว่าจะได้มีการแต่งต้ังผู้อํานวยการตามระเบียบนี้  ซ่ึงต้องไม่เกินสามร้อย
นับวันแต่วันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับ 

- บรรดาระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ  หรือคําสั่งของคณะกรรมการขับเคลื่อนกองทุน 
พัฒนาบทบาทสตรี ท่ียังมีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับ  ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือ
แย้งกับระเบียบนี้  จนกว่าจะได้มีระเบียบ ประกาศข้อบังคับ  หรือคําสั่งท่ีออกตามความในระเบียบนี้ใช้บังคับ    ซ่ึง
ต้องไม่เกินสองปีนับแต่วันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับ 
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เศรษฐกิจ 
9. เรื่อง การปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2555 ครั้งท่ี 3 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการนโยบาย
และกํากับการบริหารหนี้สาธารณะเสนอ แล้วมีมติดังนี้ 
  1.รับทราบการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปีงบประมาณ 2555 ครั้งท่ี 3 ซ่ึงบรรจุ
การก่อหนี้ใหม่ของสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) (สบพน.) วงเงิน 20,000 ล้านบาท ในแผนการก่อ
หนี้ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะ 
  2.อนุมัติให้กระทรวงการคลัง (กค.) คํ้าประกันเงินกู้ท่ีองค์การสวนยางกู้จากธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรเพ่ือรักษาเสถียรภาพราคายาง วงเงิน 
10,000 ล้านบาท 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  1. คณะกรรมการนโยบายและกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ (คณะกรรมการฯ) ได้จัดประชุมเม่ือ
วันท่ี 26 เมษายน 2555 เพ่ือพิจารณาความจําเป็นในการกู้เงินเพ่ิมเติมของ สบพน.เพ่ือเสริมสภาพคล่องให้กองทุน
น้ํามันเชื้อเพลิงและได้มีมติรับทราบการบรรจุเงินกู้ของสบพน.ในแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปีงบประมาณ 
2555 ปรับปรุงครั้งท่ี 3 แผนงานย่อยท่ี 5 ได้แก่ แผนการก่อหนี้ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีไม่ต้องขออนุมัติ
คณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผนฯ และเห็นชอบให้นําเสนอการปรับปรุงแผนฯ ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 
  แผนการก่อหนี้ของหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีไม่ต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีภายใต้กรอบแผน ฯ 
  วงเงินเดิม  10,000  ล้านบาท 
  เพ่ิมข้ึน  20,000 ล้านบาท 
  วงเงินใหม่ 30,000 ล้านบาท 
  สบพน.ในฐานะผู้จัดหาเงินทุนให้แก่กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือนําไปชดเชยและรักษาระดับราคาขาย
ปลีกน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติตามนโยบายของรัฐบาล มีความจําเป็นต้องก่อหนี้ใหม่เพ่ิม จํานวน 20,000 
ล้านบาท โดยการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินและ/หรือการออกพันธบัตร ระยะเวลาชําระหนี้ 3 ปี ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้
มีมติเห็นชอบให้ สบพน. กู้เงินจํานวน 20,000 ล้านบาท ให้แก่กองทุนฯ แล้วเม่ือวันท่ี 2 เมษายน 2555 (มติ
คณะรัฐมนตรีข้อ 2.5) เพ่ือเสริมสภาพคล่องให้แก่กองทุนฯ ท้ังนี้ จากการประมาณการฐานะกองทุนฯ ณ วันท่ี 25 
มีนาคม 2555 กองทุนฯ มีฐานะติดลบสุทธิ 22,063 ล้านบาท ซ่ึงติดลบเพ่ิมข้ึน จาก ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2555 
จํานวน 3,364 ล้านบาท โดยมีประมาณการหนี้สินท่ีครบกําหนดชําระภายใน 1 เดือน จํานวน 7,118 ล้านบาท 
เนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของอัตราชดเชย LPG ท่ีนําเข้าจากต่างประเทศสูงข้ึนตามราคาตลาดโลก และปริมาณนําเข้า 
LPG ท่ีสูงข้ึนกว่าเดือนก่อน นอกจากนี้ กองทุนฯ ยังมีภาระชดเชยราคาสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงและก๊าซปิโตรเลียมอ่ืน 
ๆ ได้แก่ น้ํามันแก๊สโซฮอล อี 20 และ อี 85 และก๊าซ NGV เป็นรายวัน ซ่ึงสูงกว่าการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนฯ โดยใน
ปีงบประมาณ 2555 สบพน.ได้ดําเนินการกู้เงินตามแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจําปีงบประมาณ 2555 วงเงิน 
10,000 ล้านบาทแล้ว เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2555 ซ่ึง สบพน.ได้ทยอยเบิกเงินกู้ดังกล่าวเพ่ือเป็นค่าชดเชยน้ํามัน ซ่ึง 
สบพน.คาดว่าจะมีความต้องการเงินกู้เพ่ิมเติมต้ังแต่เดือนเมษายน 2555 
  2. ภายหลังการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปีงบประมาณ 255 ครั้งท่ี 3 จะทําให้
ภาพรวมของแผนฯ ท่ีคณะกรรมการฯ รับทราบและเห็นชอบให้นําเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบมีวงเงินเพ่ิมข้ึน 
20,000 ล้านบาท จากเดิมวงเงิน 2,242,039.48 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนเป็น 2,262,039.48 ล้านบาท  
 
16. เรื่อง โครงการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง โดยใช้มันเส้นตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง                     
ปี 2554/55  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติการระบายมันเส้นจากสต็อคของรัฐบาลท่ีรับจํานําไว้ตามโครงการแทรกแซง
ตลาดมันสําปะหลัง ปี 2554/55 เพ่ือนําไปผลิตเอทานอลประมาณ 65,000 ตัน ในราคาตันละ 7,316.50 บาท ตามท่ี
กระทรวงพาณิชย์เสนอ  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
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กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) รายงานว่า  
  ตามมติคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลังครั้งท่ี 6/2555 เม่ือวันท่ี 20 เมษายน 2555 เห็นชอบ
ราคามันเส้นท่ีจะจําหน่ายแก่ผู้ผลิตเอทานอลในราคาเท่ากับต้นทุนมันเส้นตามโครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลัง 
ปี 2554/55 ตันละ 7,947.90 บาท ปริมาณ 64,000 ตัน โดยมอบหมายให้กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงานหารือกับโรงงานเอทานอล ให้ได้ข้อยุติเก่ียวกับราคามันเส้นดังกล่าว ซ่ึงกรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ แจ้งว่า 
ได้หารือกับโรงงานเอทานอลแล้วมีความเห็นร่วมกันว่าให้จําหน่ายมันเส้นให้แก่ผู้ผลิตเอทานอลในราคาตันละ 
7,316.50 บาท ตามท่ีเคยหารือไว้ในปริมาณรวมไม่เกิน 65,000 ตัน  
  
19. เรื่อง การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงกรคลังกู้เงินเพ่ือการ
วางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจ
กระทรวงกรคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555  ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  และเห็นชอบการเพ่ิมเติมอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้
เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555  
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กค. เสนอว่า  ปัจจุบันคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐได้ดําเนินการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมท้ังเงินตามแผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ
ระยะท่ี 2  (Stimulus  Package 2 : SP2)  ภายใต้กรอบและแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้
สามารถเบิกจ่ายสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ   เป็นไปตามเป้าหมายและส่งผลดีต่อการฟ้ืนตัวของ
เศรษฐกิจและโดยท่ีได้ประกาศใช้พระราชกําหนดให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือการวางระบบบริหารจัดการน้ํา
และสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 เนื่องจากมีความจําเป็นอย่างเร่งด่วนท่ีจะต้องบูรณะและฟ้ืนฟูประเทศ  เยียวยา
ความเสียหายให้แก่ประชาชน   รวมท้ังดําเนินการวางระบบการบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ โดยการ
จัดให้มีการลงทุนในโครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท่ีจําเป็น   จึงสมควรเพ่ิมเติมอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ  ในการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินโครงการภายใต้พระราชกําหนดให้
อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือวางระบบบริหารจัดการน้ําและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 ด้วย 

 
25. เรื่อง ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  ครั้งท่ี 4/2555 

คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเสนอ  ดังนี้    

1. รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค               
ครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันเสาร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2555 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

2. เห็นชอบตามมติท่ีประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค          
ครั้งท่ี 4/2555 ณ จังหวัดกาญจนบุรี  และมอบหมายให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับไปดําเนินการตามมติท่ีประชุม  และ
รายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือนําเสนอ
คณะรัฐมนตรีต่อไป   

สาระสําคัญของเรื่อง 
ผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค  ครั้งท่ี 4/2555 ใน  

วันเสาร์ท่ี 19 พฤษภาคม 2555  เวลา 17.20 – 19.10 น. ณ ห้องชุมไพลิน ชั้น 3 อาคาร 9 สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  ณ จังหวัดกาญจนบุรี มีรายละเอียดข้อเสนอเพ่ือพิจารณาของคณะกรรมการร่วม
ภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) และสภาอุตสาหกรรมท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (สทท.) สรุปสาระสําคัญดังนี้  

1. ข้อเสนอภาคเอกชน (เสนอโดย กกร./สทท.) ประกอบด้วย 9 เรื่อง ดังนี้   
 1.1  การพัฒนาโครงการท่าเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 
  1) ข้อเสนอ 
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  ขอรับการสนับสนุนการดําเนินโครงการท่าเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 
ซ่ึงจะช่วยเสริมศักยภาพของประเทศไทยในการให้บริการโลจิสติกส์ในภูมิภาค โดยจังหวัดกาญจนบุรีถือเป็นประตู
เชื่อมโยงสู่เมียนมาร์และทะเลอันดามัน การพัฒนาออกเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วยระยะท่ี 1  (ปี 2554 – 2558) 
ครอบคลุมท่าเรือด้านใต้ ถนนเชื่อมโยงทวาย – ชายแดนไทย/เมียนมาร์ 4 ช่องจราจรด่านพรมแดน ถนนเชื่อมโยง
สนามบินทวาย อ่างเก็บน้ําขนาด 93 ล้านลูกบาศก์เมตร โรงไฟฟ้าถ่านหินถนนในเขตนิคมอุตสาหกรรมและระบบ
ระบายน้ํา โรงบําบัดน้ําประปา/น้ําเสีย ท่ีพักอาศัย พ้ืนท่ีส่วนราชการแบบเบ็ดเสร็จ และการพัฒนาเมืองและชุมชน 
ระยะท่ี 2 (ปี 2556 – 2561) ครอบคลุมถนนในเขตนิคมอุตสาหกรรมและระบบระบายน้ําเพ่ิมเติม ถนนเชื่อมโยง
ทวาย – ชายแดนไทย/เมียนมาร์ขยายเป็น 8 ช่องจราจรสร้างศูนย์การค้าและสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืนๆ และระยะท่ี 
3 (ปี 2559 – 2563) ครอบคลุม ท่าเรือด้านเหนือ ถนนในเขตอุตสาหกรรมและระบบระบายน้ําเพ่ิมเติม รถไฟ สายส่ง
ไฟฟ้า ท่อก๊าซและท่อน้ํามันเชื่อมโยงประเทศไทย 
    2) มติท่ีประชุม 
    เห็นชอบการสนับสนุนการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 
และมอบหมายสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทํา
แผนพัฒนาความเชื่อมโยงของไทยกับท่าเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวายรวมท้ังบูรณาการแผนงานและโครงการ
โดยประสานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 
   1.2 การเร่งรัดการพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงภาคตะวันตก (กกร.) 
    1) ข้อเสนอ 
        ขอรับการสนับสนุนและเร่งรัดการพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงภาคตะวันตก
ประกอบด้วย (1) โครงการก่อสร้างทางมอเตอร์เวย์ หมายเลข 81  เส้นทาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี –           
บ้านห้วยตลุง อําเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี (2) ผลักดันโครงการก่อสร้างถนนมอเตอร์เวย์ (ช่วงท่ี 2) เส้นทางบ้าน
ห้วยตลุง อําเภอท่าม่วง – บ้านพุน้ําร้อน อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะทาง 70 กิโลเมตร และ (3) ผลักดัน
โครงการขยายถนนเป็น 4 ช่องจราจรจากบ้านพุน้ําร้อน จังหวัดกาญจนบุรี ทางหลวงหมายเลข 3208 บรรจบทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (เพชรเกษม) จังหวัดราชบุรี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและเชื่อมโยงโลจิสติกส์ลงสู่ภาคใต้ 
    2) มติท่ีประชุม 
    มอบหมายกระทรวงคมนาคม พิจารณาจัดทําแผนแม่บทการพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งเพ่ือรองรับการพัฒนาท่าเรือทวายและการเปิดด่านบ้านพุน้ําร้อน พร้อมท้ังจัดลําดับความสําคัญของ
ถนนสายทางหลักและสายทางรอง และเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนต่อไป 
   1.3 การเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาโครงการท่าเรือน้ําลึกทวาย และการ
เช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจ Southern Economic Corridor (SEC) (กกร.) 
    1) ข้อเสนอ 
         ขอให้เร่งรัดและผลักดันการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ (หรือเขตอุสาหกรรม) 
บ้านพุน้ําร้อน จังหวัดกาญจนบุรี เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจ Southern Economic Corridor (SEC) ทวาย – 
กาญจนบุรี – กรุงเทพฯ – พนมเปญ – โฮจิมินท์ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันในด้านการค้าการลงทุน
ชายแดนในอนาคต รวมท้ัง ยกระดับด่านชั่วคราวบ้านพุน้ําร้อน จังหวัดกาญจนบุรี เป็นด่านถาวรโดยเบ้ืองต้นเฉพาะ
วันจันทร์ พุธ และศุกร์ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นศูนย์กลางทาง
เศรษฐกิจภาคตะวันตก 
   1.4 การส่งเสริมและอํานวยความสะดวกการค้าชายแดนและการค้าข้ามแดน  
ไทย – พม่า (กกร.) 
    1) ข้อเสนอ 
         ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน (1) ยกระดับด่านชั่วคราวพระเจดีย์สามองค์ 
จังหวัดกาญจนบุรี เป็นด่านถาวร (2) ยกระดับด่านสิงขร จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นด่านถาวร และ(3) เปิดจุดผ่อน
ปรนบ้านตะโกบน (กะลาโท่) บ้านตะโกล่าง หมู่ท่ี 8 ตําบลสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี (เฉพาะวันจันทร์ พุธ และศุกร์) 
เนื่องจากเป็นจังหวัดในพ้ืนท่ีภาคตะวันตกของไทยท่ีมีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าชายแดนและ
การค้าผ่านแดนสูง โดยเฉพาะการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตอนใต้ 
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    2) มติท่ีประชุม 
     (1) มอบหมายการทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลักในการ
รวบรวมข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพในการยกระดับเป็นจุดผ่านแดนระหว่างไทย – เมียนมาร์ เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการเจรจากับรัฐบาลเมียนมาร์ต่อไป 
     ( 2)  รั บ ท ร า บ แ น ว ท า ง ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น ข อ ง ก อ ง กํ า ลั ง สุ ร สี ห์ 
กระทรวงกลาโหม ในการแก้ไขปัญหาร่วมกับเมียนมาร์ เพ่ือให้มีการเปิดจุดผ่านแดนชั่วคราวพระเจดีย์สามองค์และ
เม่ือท้ังสองฝ่ายมีความพร้อม เห็นควรส่งเรื่องให้สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ พิจารณาความเหมาะสมในการ
ยกระดับเป็นจุดผ่านแดนถาวรต่อไป  และมอบหมายกระทรวงกลาโหมประสานกับกระทรวงมหาดไทยในด้านความ
ม่ันคงอย่างใกล้ชิด 
     (3) มอบหมายกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงกลาโหม และสํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ ติดตามและประเมินสถานการณ์การพัฒนาในเมียนมาร์  
ท้ังในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคง  และหากเห็นสมควรให้มีการเปิดจุดผ่อนปรนการค้าตะโกบนให้
ดําเนินการตามระเบียบและข้ันตอนต่อไป 
     (4) มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับไปพิจารณาถึงผลกระทบ
จากการเปิดจุดผ่านแดนระหว่างไทย – เมียนมาร์ โดยเฉพาะการดําเนินงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
แข่งขันของสินค้าเกษตรไทย 
   1.5 โครงการลดการสูญเสียในวงจรการผลิต และโครงการบริหารจัดการพลังงานแบบ
บูรณาการเพ่ือลดต้นทุนและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน หรือพลังงานชีวมวล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในโรงงาน
อุตสาหกรรม  (กกร.)  
    1)  ข้อเสนอ  
     (1) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการลดการสูญเสียในวงจรการ
ผลิต วงเงิน 12 ล้านบาท (ผ่านกระทรวงแรงงานและกระทรวงอุตสาหกรรม) เพ่ือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญให้คําปรึกษาแก่
โรงงานนําร่องใน 8 จังหวัด (กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2)  เพ่ือลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตซ่ึงจะ
ช่วยลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมผลิตภาพและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     (2) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบริหารจัดการพลังงานแบบ
บูรณาการเพ่ือลดต้นทุนและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  หรือพลังงานชีวมวล  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในโรงงาน
อุตสาหกรรม วงเงิน 16 ล้านบาท ระยะเวลา 3 ปี   (ปีงบประมาณ 2555-2557) เพ่ือดําเนินโครงการบริหารจัด
การพลังงานแบบบูรณาการในกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 และ 2 จํานวน ท้ังสิ้น 90 โรงงาน  (ปีละ 30 โรงงาน) 
และมีโรงงานนําร่องในการนําพลังงานทดแทนหรือก๊าซชีวมวลมาใช้ในกระบวนการผลิต จํานวน 12 โรงงานต่อปี  
เพ่ือลดต้นทุนและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานชีวมวล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรม 
    2) มติท่ีประชุม  เห็นชอบในหลักการตามข้อเสนอของภาคเอกชน โดยมอบหมาย
ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รับไปดําเนินการดังนี้  
     (1) มอบหมายกระทรวงแรงงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมนํา
โครงการลดการสูญเสียในวงจรการผลิต  ไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
     (2) มอบหมายกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับกระทรวงพลังงานรับไป
พิจารณาดําเนินการในรายละเอียดของการดําเนินโครงการบริหารจัดการพลังงานแบบบูรณาการ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในโรงงานอุตสาหกรรม  สามารถลดต้นทุนและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานชีวมวล 
   1.6 การส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในกลุ่มภาคกลาง
ตอนล่าง (กกร.)   
    1) ข้อเสนอ  
     ขอรับการสนับสนุน (1)  โครงการปรับปรุงระบบนิเวศคลองดําเนินสะดวก และ
คลองสาขา จ.ราชบุรี-สมุทรสาคร-สมุทรสงคราม  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการพร่องน้ํา ระบายน้ํา และป้องกันน้ําท่วม  
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(2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ําแบบบูรณาการของแม่น้ําท่าจีนในพ้ืนท่ีกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  1 
โดยการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจัดทําศูนย์ปฏิบัติการ War Room  ประมาณการน้ํา  คุณภาพน้ํา และแจ้งเตือนประชาชน
เพ่ือขจัดปัญหาสิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา เนื่องจากเป็นพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาน้ําท่วมท่ีรุนแรงท่ีสุดในพ้ืนท่ี
ภาคกลางตอนล่าง และประสบปัญหาของน้ําเน่าเสียในฤดูแล้งเป็นประจําทุกปี และ (3) โครงการนําร่องสู่อุตสาหกรมเชิง
นิเวศ  พ้ืนท่ีภาคกลางตอนล่าง 1 และ  2 เพ่ือลดปัญหาสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ี 8 จังหวัด วงเงิน 25 ล้านบาท เพ่ือนําร่องให้
โรงงานเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry)   
     2) มติท่ีประชุม   
      (1) มอบหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอขอรับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือดําเนินโครงการปรับปรุงสภาพคลองตาหลวงจากสํานักงบประมาณ ภายใต้กรอบวงเงินการให้ความ
ช่วยเหลือ ฟ้ืนฟู เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยตามข้ันตอนต่อไป 
   1.7 โครงการถนนท่องเ ท่ียวเลียบชายฝ่ังทะเลอ่าวไทย จังหวัดสมุทรสาคร – 
สมุทรสงคราม  (Royal Coast Road) (กกร.) 
    1) ข้อเสนอ  
    ขอรับการสนับสนุนและเร่งรัดการดําเนินงาน ดังนี้ (1) เร่งรัดการดําเนินงาน
โครงการถนนท่องเท่ียวเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตกของอ่าวไทย (Royal Coast Road) ให้แล้วเสร็จในปี 2558 (2) 
เสนอให้เชื่อมต่อโครงการถนนเลียบชายทะเลจากจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นระบบเดียวกันโดยเสนอเส้นทางเชื่อมโยง
ภายในจังหวัดสมุทรสาคร ประกอบด้วย (1) ก่อสร้างถนนช่วงตําบลบางกระเจ้า – ตําบลกาหลง – ตําบลบางโทรัด – 
ตําบลนาโคก เพ่ือเชื่อมต่อกับถนนเลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยท่ีตําบลบางแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม – 
ถนนพระราม 2 ทางหลวงหมายเลข 35 ท่ีหลักกิโลเมตร 50+000 และ (2) ปรับปรุงเส้นทางทางหลวงชนบทสาย 
สค.2020 ช่วงตําบลบางหญ้าแพรก (ฝั่งตะวันตกแม่น้ําท่าจีน) – ตําบลบางกระเจ้า เพ่ือเชื่อมต่อกับถนนพระราม 2 
ทางหลวงหมายเลข 35 ท่ีหลักกิโลเมตร 38+650  
    2) มติท่ีประชุม 
    มอบหมายกระทรวงคมนาคม รับไปศึกษารายละเอียดของโครงการถนนท่องเท่ียว
เลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทย จังหวัดสมุทรสาคร – สมุทรสงคราม (Royal Coast Road) เพ่ือขอรับการจัดสรร
งบประมาณประจําปีตามข้ันตอนต่อไป 
   1.8 ประกาศเขตพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนเมืองหัวหินและพ้ืนท่ีเช่ือมโยง 
(ชะอําและปราณบุรี) (สทท.) 
    1) ข้อเสนอ 
    ขอให้พิจารณาประกาศเขตพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเมืองหัวหิน
และพ้ืนท่ีเชื่อมโยง (อําเภอชะอําและปราณบุรี) เพ่ือส่งเสริมรูปแบบการท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายในพ้ืนท่ีและเกิด
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมภายใต้ความสมดุลของการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างมี
บูรณาการยั่งยืน โดยอาจมอบหมายให้องค์การบริหารการพัฒนาพ้ืนท่ีพิเศษเพ่ือการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน) (อพท.) เป็นผู้บริหารจัดการเพ่ือกําหนดแผนงานและงบประมาณในการดําเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ต่อไป 
    2) มติท่ีประชุม 
    มอบหมายกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา พิจารณาดําเนินการประกาศเมืองหัว
หินและพ้ืนท่ีเชื่อมโยง (ชะอํา – ปราณบุรี) ภายในกลุ่มท่องเท่ียว The Royal Coast ให้เป็นเขตพ้ืนท่ีพิเศษตาม
ข้ันตอนต่อไป 
   1.9 การปรับปรุงอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ จังหวัดกาญจนบุรีให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวมีชีวิต (สทท.) 
    1) ข้อเสนอ 
    ขอให้พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงอุทยานประวัติศาสตร์สงคราม 9 
ทัพ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวมีชีวิต เนื่องจากปัจจุบันได้เสื่อมโทรมไปตามระยะเวลาจําเป็นต้องบูรณะ
ปรับปรุงอุทยานประวัติศาสตร์ เพ่ือให้เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับประวัติศาสตร์และความเป็น
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เอกราชของชาติไทย โดยมีรูปแบบท่ีทันสมัย นําเสนอด้วยเทคโนโลยีท่ีสร้างสรรค์ประสบการณ์เสมือนจริง กระตุ้นให้ผู้
เข้าชมได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ควบคู่ไปกับการพัฒนาความคิด ให้เกิดความรักชาติ ความสามัคคี และความกตัญญู
ต่อแผ่นดินไทยและบูรพกษัตริย์ไทย รวมท้ังส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของจังหวัดกาญจนบุรี 
    2) มติท่ีประชุม 
    มอบหมายกระทรวงกลาโหม ขอรับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือปรับปรุงอุทยาน
ประวัติศาสตร์สงคราม 9 ทัพ จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวมีชีวิต โดยหารือกับกระทรวงวัฒนธรรม และ
กระทรวงการต่างประเทศ ในรายละเอียดของการจัดแสดงนิทรรศการด้วย 
  2.  เรื่องอ่ืน ๆ ท่ีภาคเอกชนเสนอเพ่ิมเติม (กกร.) รวม 2 ประเด็น ดังนี้ 
   2.1 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อ           
การร้าย พ.ศ. …. (ผลกระทบตามประกาศ Financial Action Task Force: FATF) 
    1) ข้อเสนอ 
        ขอให้เร่งรัดหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. …. เร่งด่วนเป็นกรณีพิเศษ ซ่ึง กกร. และ
ภาคธุรกิจท่ีเก่ียวข้องพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี 
    2) มติท่ีประชุม 
    รับทราบตามท่ี กกร. เสนอ  โดยให้นําความเห็นท่ีประชุมไปประกอบการพิจารณา
ของคณะรัฐมนตรีในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2555 ซ่ึงจะมีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว 
   2.2 การปรับกลไกและกระบวนการบริหารจัดการด้าน Climate Change ของประเทศ
ไทยให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ประเทศไทย กําหนดยุทธศาสตร์ นโยบายและเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศโดยสมัครใจ และ
จัดทําแผนแม่บทการดําเนินการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ ได้แก่ (1) การแต่งต้ังประธานบริหารเพ่ือ
การขับเคลื่อนการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับชาติ (National Chief Climate Change Officer) 
(2) การจัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบการขับเคลื่อนเพ่ือการปฏิบัติการในองค์รวมซ่ึงสามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้เต็มเวลา 
และ (3) การเพ่ิมเติมองค์ประกอบกรรมการ/คณะทํางานร่วมจากภาคเอกชนในคณะกรรมการนโยบายการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ของประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนอย่างบูรณาการ 
   มติท่ีประชุม มอบหมายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับข้อเสนอของกกร. 
ไปพิจารณาดําเนินการ 
  

สังคม 
28. เรื่อง  การเชิญชวนให้พุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดสีขาวในช่วงเทศกาลวิสาขบูชา ประจําปี 2555 งาน
ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า  
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการเชิญชวนและรณรงค์ให้พุทธศาสนิกชนท้ังภาครัฐและเอกชน  ร่วมแต่ง
กายด้วยชุดสีขาวในช่วงสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา  เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา งานฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี 
แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ระหว่างวันท่ี 29 พฤษภาคม ถึง 4 มิถุนายน 2555 เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา น้อมรําลึก
ถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและการนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนท่ีดี 
ตามท่ีสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเสนอ  
 

แต่งตั้ง 
37. เรื่อง แต่งตั้ง 
 
  1. รัฐบาลสาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา รัฐกาตาร์ ว่า รัฐบาล
สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียมีความประสงค์จะขอแต่งต้ัง นายเชค ซีด อะห์เมด เอล เบกาเย อูลด์ ฮะมาดี          
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(Mr. Cheikh Sid Ahmed El Bekaye Ould Hamady) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่ง
สาธารณรัฐอิสลามมอริเตเนียประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงโดฮา สืบแทน นายบาล                
มุฮัมมัด อัล หะบีบ (Mr. BAL Mohamed El Habib) ซ่ึงมีถ่ินพํานัก ณ กรุงปักก่ิง ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ
เสนอ  
 
  2. รัฐบาลสาธารณรัฐมาลาวีเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพริทอเรีย สาธารณรัฐ
แอฟริกาใต้ ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐมาลาวีมีความประสงค์จะขอแต่งต้ัง นายชาลส์  อีน็อก นามอนดเว (Mr. Charles 
Enoch Namondwe) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสาธารณรัฐมาลาวีประจําประเทศ
ไทยคนใหม่  โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงปักก่ิง สืบแทน นายรูสเวลต์ ลาสตัน กอนด์เว (Mr. Roosevelt Laston 
Gondwe) ซ่ึงมีถ่ินพํานัก ณ กรุงโตเกียว ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  3. รัฐบาลสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา ว่า รัฐบาลสหพันธ์
สาธารณรัฐไนจีเรียมีความประสงค์จะขอแต่งต้ัง นายชุกกูดี นิววิงตัน โอกาฟอร์ (Mr. Chukwudi Newington 
Okafor) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรียประจําประเทศไทยคน
ใหม่  โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายอูมารุ  อะซอเรส สุไลมาน (Mr. Umaru Azores Sulaiman) 
ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ 
 
  4. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากรนําเข้าส่ือ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการ
ศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณายกเว้นอากร
นําเข้าสื่อ วัสดุ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการศึกษา โดยมีองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีดังนี้  
   องค์ประกอบ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณมนตรี  จุฬาวัฒนฑล นายศิริ วโรทัย ผู้แทนสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้แทน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้แทนสํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ผู้แทนกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬา ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกรมศุลกากร ผู้แทนสมาคมโรงเรียน
นานาชาติแห่งประเทศไทย ผู้แทนสํานักนิติการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ผู้อํานวยการสํานัก
อํานวยการ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและเลขานุการ  เจ้าหน้าท่ีสํานักอํานวยการและ
เจ้าหน้าท่ีสํานักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
   อํานาจหน้าท่ี พิจารณายกเว้นอากรนําเข้าสิ่งของท่ีนํามาใช้เพ่ือการศึกษาและการวิจัยของ
หน่วยงาน/ส่วนราชการ/สมาคมและมูลนิธิ ต่าง ๆ ท่ีเสนอขอยกเว้นอากรนําเข้าว่าเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตรา
ศุลกากร พ.ศ. 2530 ลงวันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2549 ข้อ 3 (19) หรือไม่ แล้วจึงมีหนังสือรับรองให้หน่วยงานผู้เสนอ
ขอยกเว้นอากรนําเข้าได้ทราบและดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป  รวมท้ังมีอํานาจหน้าท่ีในการพิจารณายกเว้น
อากรนําเข้าวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมตามความตกลงฟลอเรนซ์ขององค์การศึกษา วิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติด้วย  
   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 20 พฤษภาคม 2555 เป็นต้นไป  
 
  5. แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งสูงข้ึน (กระทรวงศึกษาธิการ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังนายกิตติรัตน์  มังคละคีรี ผู้อํานวยการ
สํานักพัฒนากฎหมายการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านระบบการศึกษา 
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(นักวิชาการศึกษาทรงคุณวุฒิ) สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต้ังแต่วันท่ี 4 กรกฎาคม 
2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  6. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ จํานวน 5 
ราย ดังนี้ 
 1. นายประพัฒน์  วนาพิทักษ์ รองปลัดกระทรวง (บริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี กรมโรงงานอุตสาหกรรม (นักบริหารระดับสูง) กระทรวง
อุตสาหกรรม 
 2. นายอาทิตย์  วุฒิคะโร อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (นักบริหารระดับสูง) กระทรวง
อุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 3. นายณัฐพล  ณัฎฐสมบูรณ์ รองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 4. นายชัยยง  กฤตผลชัย  เลขาธิการสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (นักบริหาร
ระดับสูง) กระทรวงอุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม 
 5. นายโสภณ  ผลประสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง (นักบริหารระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม ให้ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (นักบริหารระดับสูง) กระทรวง
อุตสาหกรรม  
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง เป็นต้นไป  

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


