
http://www.thaigov.go.th                                                           วันท่ี 19 มิถุนายน 2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น. ณ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป พัทยา จ.ชลบุรี นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานท่ี   
  จากนั้น นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย 
นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด   นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  และนายภักดีหาญส์  หิมะทองคํา  รองโฆษกประจํา
สํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
   
1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของนายก

เมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา และประธานท่ี

ปรึกษาหรือท่ีปรึกษาของนายกเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเงินประจํา

ตําแหน่ง เงินค่าเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา 

สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และ

กรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... รวม 2 ฉบับ 

  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากําหนดเงินเดือน เงินประจําตําแหน่ง และ

ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน ของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการ

นายกเมืองพัทยา และประธานท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษาของนายกเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกา

กําหนดเงินประจําตําแหน่ง เงินค่าเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนของประธานสภาเมืองพัทยา รอง

ประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภา

เมืองพัทยา และกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ... รวม 2 ฉบับ ตามท่ี

กระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  

  ท้ังนี้  เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน รวมท้ัง เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปในแนวทาง

เดียวกันกับมติคณะรัฐมนตรี (3 พ.ค. 54)   

  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 

    1. ปรับปรุงอัตราเงินเดือนของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา 

ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานท่ีปรึกษาหรือท่ีปรึกษาของนายกเมืองพัทยา ดังนี้ 

บัญชีอัตราเงินเดือน 

เงินเดือน (บาท/เดือน)  

ตําแหน่ง 

 

อัตรา ปัจจุบัน ท่ีขอปรับปรุง 

นายกเมืองพัทยา 1 46,280 55,530 

รองนายกเมืองพัทยา 4 25,450 30,540 

เลขานุการนายกเมืองพัทยา 1 16,200 19,440 
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ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา 4 11,570 13,880 

เงินเดือน (บาท/เดือน)  

ตําแหน่ง 

 

อัตรา ปัจจุบัน ท่ีขอปรับปรุง 

ประธานท่ีปรึกษาของนายกเมืองพัทยา 1 13,880 16,650 

ท่ีปรึกษาของนายกเมืองพัทยา 4 11,570 13,880 

 

  2. ปรับปรุงอัตราเงินประจําตําแหน่งของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยา 

สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และเงินค่าเบ้ีย

ประชุมกรรมการหรืออนุกรรมการของสภาเมืองพัทยา ดังนี้ 

บัญชีอัตราเงินประจําตําแหน่ง 

เงินประจําตําแหน่ง (บาท/เดือน)  

ตําแหน่ง 

 

อัตรา ปัจจุบัน ท่ีขอปรับปรุง 

ประธานสภาเมืองพัทยา 1 25,450 30,540 

รองประธานสภาเมืองพัทยา 2 20,830 24,990 

สมาชิกสภาเมืองพัทยา 21 16,200 19,440 

เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา 1 16,200 19,440 

ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา 2 11,570 13,880 

 

บัญชีอัตราเงินค่าเบ้ียประชุม 

กรรมการ อนุกรรมการ  

ประเภท (เดิม 250 บาท/ครั้ง) (เดิม 200 บาท/ครั้ง) 

(1) พนักงานหรือลูกจ้างในสังกัดเมืองพัทยา 500 400 

(2) ข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการ พนักงานหรือ

ลูกจ้างรัฐวิสาหกิจ หรือขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอ่ืนซ่ึง

มิได้เป็นพนักงานหรือลูกจ้างในสังกัดเมืองพัทยา 

 

800 

 

600 

(3) บุคคลอ่ืนนอกจาก (1) และ (2) 1,000 800 
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2.  เรื่อง  ผลการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความร่วมมือหลากหลาย

สาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ว่าด้วยการลดความยากจน ครั้งท่ี 2 

 คณะรัฐมนตรีรับทราบและเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ ดังนี้ 

 1. รับทราบผลการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสําหรับความ

ร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (Bay of Bengal Initiative for Multi – Sectoral Technical 

and Economic Cooperation : BIMSTEC) ว่าด้วยการลดความยากจน ครั้งท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 15 – 16 มกราคม 

2555 ณ กรุงกาฐมาณฑุ ราชอาณาจักรเนปาล 

 2. เห็นชอบต่อถ้อยแถลงกาฐมาณฑุว่าด้วยการลดความยากจน (Kathmandu Statement on 

Poverty Alleviation) และแผนปฏิบัติการลดความยากจน (Plan of Action on Poverty Alleviation : PPA) เพ่ือ

จะได้แจ้งให้ราชอาณาจักรเนปาล และฝ่ายเลขานุการการประชุมระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าท่ีอาวุโสด้านการลด

ความยากจนภายใต้กรอบความริเริ่มแห่งอ่าว เบงกอล สําหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและ

เศรษฐกิจ (BIMSTEC) ครั้งท่ี 2 ทราบอย่างเป็นทางการต่อไป 

 สาระสําคัญของเรื่อง 

 1. ถ้อยแถลงกาฐมาณฑุว่าด้วยการลดความยากจน (Kathmandu Statement on Poverty 

Alleviation) ประกอบด้วยเนื้อหาการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิก BIMSTEC ในการดําเนินงานเพ่ือ

ลดความยากจน โดยสาระสําคัญของถ้อยแถลงกาฐมาณฑุฯ เป็นการกําหนดแนวทางการดําเนินการของประเทศ

สมาชิกในการลดความยากจนระหว่างประเทศสมาชิก BIMSTEC ในลักษณะความร่วมมือกว้าง ๆ โดยไม่มีการลงนาม

ในถ้อยแถลงกาฐมาณฑุฯ ดังนั้น จึงไม่เป็นสนธิสัญญาตามกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เป็นหนังสือสัญญาตาม

มาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แต่เป็นเรื่องท่ีเก่ียวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศท่ีมีผล

ผูกพันรัฐบาลในเชิงนโยบายตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 

มาตรา 4 (7) 

 2. แผนปฏิบัติการลดความยากจน (Plan of Action on Poverty Alleviation : PPA) ซ่ึงมี

สาระสําคัญเป็นการกําหนดแนวทางการดําเนินการของประเทศสมาชิกภายใต้กรอบ BIMSTEC ว่าด้วยการลดความ

ยากจนในลักษณะของความร่วมมือกว้าง ๆ โดยให้ประเทศสมาชิกนํายุทธศาสตร์และกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการลด

ความยากจนไปบรรจุไว้ในแผนและโครงการของแต่ละประเทศสมาชิกตามความเหมาะสม ประกอบด้วยยุทธศาสตร์

การลดความยากจนหลัก จํานวน 7 ยุทธศาสตร์ และแผนงานย่อย ดังนี้ 

 

แผนงานหลัก กิจกรรมร่วมในระดับภูมิภาค 

1. ยุทธศาสตร์การกระตุ้นเศรษฐกิจและการดูแลเอาใจใส่คนยากจนอย่างท่ัวถึง 

- การสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเชิงมหภาค 

- การส่งเสริมการค้าภายในภูมิภาค 

- การสร้างความเชื่อมโยงภายในภูมิภาคเอาไว้ด้วยกัน 

- การสร้างความร่วมมือทางด้านการถ่ายทอดงานวิจัย 

  และเทคโนโลยีการเกษตรระหว่างชาติสมาชิก 

- การสร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตร  
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- การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรน้ํา 

- การส่งเสริมการท่องเท่ียว 

- การปรับปรุงสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานในชนบท 

- การเสริมสร้างศักยภาพการเกษตรและประมงสําหรับ 

เกษตรกรรายย่อย 

- การส่งเสริมการค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

- การส่งเสริมการค้าด้านการเกษตร 

- การส่งเสริมการเพาะปลูก การคุ้มครองและการใช้  

ประโยชน์จากเกษตรทฤษฎีใหม่ 

- การส่งเสริมการจ้างงานนอกภาคเกษตร 

- การส่งเสริมผลิตภาพทางด้านการผลิตสําหรับกลุ่ม

หัตถกรรมและผู้ผลิตนอกระบบ 

- การให้คนจนสามารถเข้าถึงพลังงานได้ 

- การให้คนจนสามารถเข้าถึงทรัพยากรได้ 

- การเพ่ิมศักยภาพองค์กรพัฒนาเพ่ือส่งเสริมคนจนให้มี

ส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคม 

- การสร้างตัวชี้วัดสําหรับการประเมินความก้าวหน้า 

  การดําเนินงานขจัดความยากจน 

ได้ง่ายข้ึน 

- การอํานวยความสะดวกให้มีการเคลื่อนย้ายพันธุ์พืช  

และอุปกรณ์การขยายพันธุ์ปศุสัตว์ให้หลายกหลายข้ึน ใน

ภูมิภาค 

- การสนับสนุนให้ชาติสมาชิกมีศักยภาพในด้านการ  

ตรวจสอบและออกใบรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้า 

- การส่งเสริมการท่องเท่ียวภายในภูมิภาค BIMSTEC  

โดยการปรับปรุงการเชื่อมต่อภายในภูมิภาค การ  พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ประเทศ และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 

- การส่งเสริมการค้าภายในภูมิภาค BIMSTEC โดยการ

ลดกําแกพงภาษี 

- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาร่วมกัน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 

- การสร้างหลักประกันให้กับเด็กท่ีมาจากครอบครัวท่ี

ยากจนและชายขอบสามารถเข้าถึงการจัดบริการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- การเพ่ิมช่องทางให้การฝึกอบรมอาชีพ 

- การสร้างศักยภาพของบริการสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐานใน

การควบคุมโรคติดต่อ 

- การสร้างหลักประกันให้กับสตรีท่ียากจนหรือจาก

ครอบครัวชายขอบสามารถเข้าถึงบริการทําหมันได้ 

- การกําหนดให้หลักประกันสุขภาพสามารถครอบคลุม

ครอบครัวคนยากจน 

- การขจัดความหิวโหยโดยการใช้ระบบการแจกจ่าย

อาหารและโครงการความม่ันคงทางอาหารท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 

- การสร้างความร่วมมือในการควบคุมโรคติดต่อ 

- การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

- การอํานวยความสะดวกให้มีการเคลื่อนย้ายยาในบัญชี 

หลักภายในภูมิภาคได้ง่ายข้ึน 

- การอํานวยความสะดวกให้มีการเคลื่อนย้ายรายการ

อาหารท่ีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตภายในภูมิภาคได้ง่ายข้ึน 

- การเพ่ิมความร่วมมือภายในภูมิภาคในการบังคับใช้

เครื่องมือทางกฎหมายท่ีมีอยู่แล้วเพ่ือต่อต้านการค้า

มนุษย์ 
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- การแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหาร 

- การเพ่ิมช่องทางให้คนจนเข้าถึงน้ําด่ืมสะอาดและ

สาธารณูปโภคด้านสาธารณสุขได้ท่ัวถึงยิ่งข้ึน 

- การขจัดการค้ามนุษย์ภายในภูมิภาค 

3. ยุทธศาสตร์การดําเนินโครงการท่ีมุ่งการลดความยากจน 

- การจัดทําแผนท่ีความยากจนเพ่ือเป็นฐานข้อมูล

รายละเอียดของครัวเรือนท่ียากจน 

- การส่งเสริมให้มีองค์กรท่ีดําเนินงานโดยคนยากจนเพ่ือมี

ส่วนร่วมในการดําเนินงานขจัดความยากจน 

- การสนับสนุนให้มีองค์กรข้ึนมาเพ่ือบูรณาการมาตรการ

ขจัดความยากจนให้เป็นเอกภาพยิ่งข้ึน 

- การเพ่ิมโอกาสให้คนจนเข้าถึงบริการทางการเงินง่ายข้ึน 

- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 

4. ยุทธศาสตร์การเพ่ิมความคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมคนจนมากย่ิงข้ึน 

- การออกแบบและนําโครงการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการ

คุ้มครองทางสังคมให้กับกลุ่มคนชายขอบไปปฏิบัติ 

- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 

5. ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ 

- การพัฒนาและนําแผนปฏิบัติการปรับตัวต่าง ๆ ไป

ปฏิบัติใช้ 

- การหาประโยชน์จากบริการหรือโครงการต่าง ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกับสิ่งแวดล้อม 

- ความร่วมมือในการพัฒนากรอบแผนงานเพ่ือการ  

ประเมินโครงการต่าง ๆ ท่ีกระทบกับสิ่งแวดล้อม 

- ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง 

  อุตุนิยมวิทยาและการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการความเส่ียงจากภัยพิบัติ 

- การปรับปรุงและจัดทําระบบการเตือนภัยล่วงหน้า 

- การปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการ

ก่อสร้างและออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

- การปรับปรุงและเสริมสร้างความพร้อมในการบริหาร

จัดการภัยพิบัติ 

- การร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการบริหาร

จัดการภัยพิบัติ 

- การสร้างความร่วมมือในหมู่ชาติสมาชิก BIMSTEC  ใน

การคุ้มครองและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 
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7. ยุทธศาสตร์การสร้างธรรมาภิบาล 

- การให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง 

  ประสิทธิภาพหน่วยงานท่ีให้บริการสาธารณะ 

- การจัดต้ังองค์กรข้ึนมาเพ่ือทําหน้าท่ีตรวจสอบการใช้  

จ่ายงบประมาณภาครัฐ 

- การเพ่ิมศักยภาพขององค์กรท่ีทําหน้าท่ีสอบสวนกรณี

ทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 

- การให้ภาคประชาสังคมและสื่อมวลชนเข้ามามีส่วนร่วม

ในการต่อต้านการคอรัปชั่น 

- การแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน 

- การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน 

 

3. เรื่อง แนวทางการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 สําหรับส่วนราชการ จังหวัด และ

สถาบันอุดมศึกษา 

  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติ ตามท่ี สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้ 

    1. เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจําปี  พ.ศ. 2556 เพ่ิมเติมในข้ันตอนการแปร

ญัตติ เพ่ือใช้สําหรับการจัดสรรเงินรางวัลประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้กับส่วนราชการ จังหวัด และ

สถาบันอุดมศึกษา ท่ีได้จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จํานวน 6,835 ล้านบาท 

    2. อนุมัติหลักการให้บรรจุรายการเงินรางวัลและเงินเพ่ิมพิเศษสําหรับผู้บริหารไว้ในรายการ

งบประมาณของร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายงบประมาณประจําปี เป็นประจําทุกปี 

 

4.  เรื่อง  ขออนุมัติใช้วงเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2555 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ีเพาะปลูกข้าวนาปี 2554/55 ท่ีมี

คุณสมบัติถูกต้องตามเง่ือนไขของมติคณะรัฐมนตรีเพ่ิมเติม จํานวน 550.389 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากกรอบวงเงินท่ี

ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2555 ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ท้ังนี้  

ให้ กษ. ตรวจสอบความถูกต้องและความซํ้าซ้อนของเกษตรกรก่อนจ่ายเงินให้เกษตรกรด้วย 

 สําหรบในส่วนของการจัดสรรงบประมาณเพ่ือชดเชยเงินท่ี ธ.ก.ส. สํารองจ่ายไปก่อนเห็นควรชดเชยใน

อัตราดอกเบ้ีย FDR + 1 ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2555 
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5.  เรื่อง  มาตรการเก่ียวกับระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ 

 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการเก่ียวกับระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และ

ค่าบริการทางการแพทย์ รวมท้ังหน่วยงานรับผิดชอบตามท่ีคณะกรรมการกําหนดระบบบริหาร เวชภัณฑ์ การเบิกจ่าย

ค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์เสนอ เพ่ือให้จัดทําแผนการดําเนินงานงบประมาณ รวมถึงเป้าหมายการ

ลดค่าใช้จ่ายท่ีเป็นรูปธรรมในการดําเนินงานตามระยะเวลาท่ีกําหนด และมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนดระบบ

บริหารยา  เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ติดตามกํากับการดําเนินงานของ

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและรายงานต่อคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ 

 สาระสําคัญของเรื่อง 

 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประธานกรรมการกําหนดระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การ

เบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์รายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการกําหนดระบบบริหารยา 

เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการทางการแพทย์ ครั้งท่ี 1/2555 เม่ือวันท่ี 6 มิถุนายน 2555 ได้มี

มติเห็นชอบในการกําหนดมาตรการเก่ียวกับระบบบริหารยา เวชภัณฑ์ การเบิกจ่ายค่าตรวจวินิจฉัย และค่าบริการ

ทางการแพทย์ รวมท้ังมอบหมายหน่วยงานเพ่ือรับผิดชอบมาตรการท่ีได้กําหนดข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 1. การควบคุมกํากับการใช้ยาให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและคุ้มค่าในระบบประกันสุขภาพ 

   1.1 การมีกลไกกลางในการเจรจาต่อรองราคายาท่ีมีราคาแพง โดยเฉพาะรายการยานอกบัญชียา

หลักแห่งชาติท่ีมีราคาแพงและมีผู้จําหน่ายรายเดียว มอบหมายให้องค์การเภสัชกรรมเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก

ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานประกันสังคม 

กรมบัญชีกลาง กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และสํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

  1.2 มาตรการควบคุมการกํากับการเบิกจ่ายค่ายานอกบัญชียาหลักแห่งชาติและยาต้นแบบใน

ระบบประกันสุขภาพ ได้แก่ การกําหนดเป้าหมายการลดค่าใช้จ่าย การกําหนดอัตราอ้างอิง การเบิกจ่ายยา

กลุ่มเป้าหมาย การปรับโครงสร้างชดเชยค่ายาและค่าบริการ ระบบสารสนเทศข้อมูลการเบิกจ่ายและการสั่งจ่ายยา 

มอบหมายให้กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

  1.3 นโยบายส่งเสริมการใช้ยาในบัญชียาหลักและยาชื่อสามัญ ได้แก่ การกําหนดเป้าหมายการใช้

ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ/ยาชื่อสามัญ การมีระบบประกันสุขภาพยา ชื่อสามัญท่ีมีจําหน่ายในท้องตลาด การสร้าง

ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชน มอบหมายให้สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการอาหาร

และยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมท้ังกรมในกระทรวงท่ีเก่ียวข้อง เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

  1.4 การกําหนดแนวเวชปฏิบัติและข้อบ่งชี้การใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติในยากลุ่มเป้าหมาย

ท่ีมีมูลค่าการใช้จ่ายสูง รวมถึงข้อบ่งชี้การตรวจวินิจฉัยโรคและการรักษาด้วยเทคโนโลยีราคาแพง มอบหมายให้

กรมการแพทย์ กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์ และราชวิทยาลัยท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังโครงการประเมินเทคโนโลยีและ

นโยบายสุขภาพ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ 

     1.5 การกําหนดกลไกกลางในการตรวจสอบการเบิกจ่ายและการจ่ายยา มอบหมายให้สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสํานักงานประกันสังคม และกรมบัญชีกลาง 
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 2. การพัฒนาบัญชียาและรหัสยามาตรฐานเพ่ือสนับสนุนการบริหารเวชภัณฑ์ มอบหมายให้

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับศูนย์พัฒนามาตรฐานระบบข้อมูลสุขภาพ

ไทย (ศมส.) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สํานักงานประกันสังคม 

กรมบัญชีกลาง รวมท้ังสถานพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชน 

 3. การปรับอัตราการจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วมให้เป็นเอกภาพระหว่างกองทุน มอบหมายให้

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมกับสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

สํานักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง นักวิชาการ/ราชวิทยาลัย รวมท้ังสถานพยาบาลท้ังภาครัฐและเอกชน 

 4. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจ่ายแบบตกลงราคาล่วงหน้าบริการผู้ป่วยนอก ท้ังในลักษณะต่อ

ครั้งต่อคนท่ีสอดคล้องกับต้นทุนและยกระดับคุณภาพการดูแลโรคเรื้อรัง เพ่ือเป็นมาตรฐานและใช้ร่วมกันระหว่าง

กองทุนประกันสุขภาพต่าง ๆ อันจะนํามาซ่ึงความยั่งยืนในการควบคุมค่าใช้จ่ายระยะยาว มอบหมายให้ศูนย์พัฒนา

โรคร่วมไทย เครือสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ  

 

6.  เรื่อง  ขอเงินงบกลางช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ ปี 2553 – 2554 

  คณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  เพ่ือช่วยเหลือ

เกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง  ภัยศัตรูพืชระบาด  (เพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง โรคใบขาวอ้อย โรคพืชระบาด  แมลงบ่ัวและ

เพลี้ยไฟ  เพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล) และวาตภัย ของจังหวัดเชียงราย  จังหวัดน่าน จังหวัดบึงกาฬ  จังหวัดร้อยเอ็ด  

จังหวัดเลย  จังหวัดนครราชสมีา จังหวัดพิจิตร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดลพบุรี  จังหวัดหนองคาย จังหวัด

แพร่ และจังหวัดพิษณุโลก จํานวน 29,882 ราย วงเงินรวมท้ังสิ้น 266,945,412 บาท โดยขอให้กรมส่งเสริม

การเกษตรตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรวบรวมส่งสํานักงบประมาณ (สงป.) พร้อมท้ังจัดทําคําขออนุมัติจัดสรร

งบประมาณในคราวเดียวกัน และให้ถือว่าคําขอดังกล่าวเป็นคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณของธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร้อมสําเนาส่ง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญ่ ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(กษ.) เสนอ  

 

7. เรื่อง ร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งท่ี 10  

   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอดังนี้  

   1. เห็นชอบร่างแถลงการณ์ร่วมของการประชุมรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งท่ี 10 (St. Petersburg 

Declaration- “Energy Security: Challenges”)  

   2. อนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (หรือผู้ท่ีได้รับมอบอํานาจจากรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงาน) เป็นผู้ให้การรับรองในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ นี้ ร่วมกับรัฐมนตรีพลังงานของกลุ่มประเทศสมาชิก

เอเปคได้  

   3. เห็นชอบให้กระทรวงพลังงาน สามารถพิจารณาปรับปรุงถ้อยคําในร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ในส่วนท่ี

มิใช่สาระสําคัญได้ตามความเหมาะสมก่อนท่ีจะมีการรับรองร่างแถลงการณ์ร่วมฯ ดังกล่าวในท่ีประชุมได้  
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   ท้ังนี้ เพ่ือให้สามารถบังเกิดผลเป็นรูปธรรมสําหรับความร่วมมือด้านพลังงานในกรอบเอเปคในระ

หว่างการประชุมฯ ในวันท่ี 24-25 มิถุนายน 2555 ณ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย  

   สาระสําคัญของร่างแถลงการณ์ร่วมฯ   

   ร่างแถลงการณ์ร่วมของรัฐมนตรีพลังงานเอเปค ครั้งท่ี 10 จะเป็นแถลงการณ์สรุปผลการประชุม ซ่ึง

ประกอบด้วยสาระหลัก คือ การแสดงจุดยืนร่วมกันของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค ในการส่งเสริมความม่ันคงทาง

พลังงาน (Energy Security) โดยเน้นการดําเนินงานใน 5 ด้านหลัก ๆ ประกอบด้วย การพัฒนาตลาดพลังงานให้มี

ประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสยิ่งข้ึน  การเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ  การพัฒนาแหล่งพลังงาน

ทางเลือกและพลังงานหมุนเวียน การเสริมสร้างความเชื่อม่ันต่อความปลอดภัยของการใช้พลังงานนิวเคลียร์  และการ

ส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ ท้ังนี้ นอกจากการดําเนินงานข้างต้นจะช่วยส่งเสริมความ

ม่ันคงทางพลังงานแล้ว  ยังจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ และช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์  อันจะเป็นผลดีต่อ

สิ่งแวดล้อม  และสามารถนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายของผู้นําเอเปคในการสร้างการเจริญเติบโตท่ียั่งยืน (Green 

Growth) อีกด้วย 

 

 
8. เรื่อง  การแต่งตั้งรองเลขาธิการ ก.พ.ร. (นักบริหารสูง) (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแต่งต้ังนายพงษ์อาจ  ตรีกิจวัฒนากุล ท่ีปรึกษา
การพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ) สํานักงาน ก.พ.ร. ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการ 
ก.พ.ร. สํานักงาน ก.พ.ร. สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
 
9. เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอแต่งต้ังนายไชยยันต์  
พ่ึงเกียรติไพโรจน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป   
 
 
10. เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลกองทุนสนับสนุนการ
สร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นตําแหน่งตามวาระ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประเมินผลกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (กรณีพ้นตําแหน่งตาม
วาระ) จํานวน 7 คน ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์ไกรสิทธิ์  ตันติศิรินทร์ เป็นประธานกรรมการ 2. ศาสตราจารย์ศิริชัย  
กาญจนวาสี เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล 3. รองศาสตราจารย์ชาย โพธิสิตา เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล 4. นางนงราม  เศรษฐพานิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประเมินผล 5. 
นายกฤษฎา  อุทยานิน เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 6. นายณรงค์ศักด์ิ  อังคะสุวพลา เป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเสริมสุขภาพ 7. นายกิติศักด์ิ  สินธุวนิช เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสร้างเสริม
สุขภาพ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 19 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป  
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11. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกํากับการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
กํากับการซ้ือขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมได้ดํารงตําแหน่งมาครบสี่ปีตามวาระแล้ว 
เม่ือวันท่ี 13 สิงหาคม 2554 จํานวน 3 คน ดังนี้ 1. นายประสิทธิ์  โฆวิไลกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย      
2. นายณัฐศิลป์  จงสงวน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน 3. นายประสิทธิ์  ดํารงชิตานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านการเกษตร ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 19 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป  
 
 
12. เรื่อง การเสนอแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุน ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย 
พ.ศ. 2527  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอแต่งต้ังนายชลิต  ดํารงศักด์ิ รอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นกรรมการผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในคณะกรรมการบริหารกองทุน 
ตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527  
 
 
13. เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี จํานวน 9 คน เพ่ือทําหน้าท่ีแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเดิมท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ดังนี้ 
1. นายประพันธ์  โลหะวิริยศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ 2. นายเชาวลิต  เมธ
ยะประภาส กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการขนส่งทางน้ํา 3. เรือตรี วิโรจน์  จงชาณสิทโธ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
กิจการท่าเรือ 4. นายชเนศร์  เพ็ญชาติ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการการเดินเรือไทย 5. นายวิรัตน์  ชนะสิทธิ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกิจการอู่เรือ 6. นายสมพร  ไพสิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายพาณิชยนาวี         
7. นางคมคาย  ธูสรานนท์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการประกันภัยทางทะเล 8. นายสมศักด์ิ  วิเศษเรืองโรจน์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศ 9. นายเป่ียมศักด์ิ  เมนะเศวต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
สิ่งแวดล้อม 
  
 
14. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ
ชุมชน  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชน
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 13 คน ประกอบด้วยกรรมการผู้แทน
วิสาหกิจชุมชน จํานวน 10 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน เนื่องจากกรรมการชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่ง
มาครบกําหนดสามปีตามวาระ เม่ือวันท่ี 13 ตุลาคม 2554 แล้ว  ซ่ึงมีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1. นางธัญดา ปานขลิบ 
กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ 2. นางวรรณวิสาข์  มีแก้ว กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
พิจิตร 3. นายจิรภัทร  ปาลสทุธิ์ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดระยอง 4. นายนฤทธิ์  คําธิศรี กรรมการผู้แทน
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดสกลนคร 5. นายโรจนินทร์  ทองศิริกุลวัฒน์ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุรินทร์       
6. นายวรวิทย์  บุญสร้าง กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดขอนแก่น 7. นายสมศักด์ิ  ทองจันทร์ กรรมการผู้แทน
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ 8. นายสว่าง  ชื่นอารมย์ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดตราด 9. นายสุริยา  
ศรีโพธิ์ทอง กรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี 10. นายเสถียร  แสงอรุณ กรรมการผู้แทนวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี 11. นายธนิต  โสรัตน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าและอุตสาหกรรม 12. นายวิวัฒน์  
โม้แก่นสาร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารธุรกิจ 13. นายเอ็นนู  ซ่ือสุวรรณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการเงิน  
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15. เรื่อง แต่งตั้งผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังพลตํารวจตรี อรรถกฤษณ์  ธารีฉัตร 
ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  และเห็นชอบกําหนดอัตราค่าตอบแทนคงท่ีของ
ผู้อํานวยการสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในอัตรา 280,000 บาทต่อเดือน โดยในระหว่างอายุสัญญาจะปรับข้ึน
ค่าตอบแทนคงท่ีทุกวันท่ี 1 ตุลาคม ของทุกปี ในอัตราไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของค่าตอบแทนท่ีผู้รับจ้างได้รับ ตามผล
การประเมินผลตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินของคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล  สําหรับครั้งแรกจะปรับข้ึน
ค่าตอบแทนคงท่ีในวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 โดยจะพิจารณาอัตราร้อยละการปรับข้ึนค่าตอบแทนคงท่ีให้ตามสัดส่วน
ระยะเวลาการปฏิบัติงานนับต้ังแต่วันท่ีตกลงปฏิบัติงาน  
 
 
16. เรื่อง ขอความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ังเรือตรี วิโรจน์  จงชาณสิทโธ ดํารง
ตําแหน่งผู้อํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงท่ีในอัตราเดือนละ 300,000 บาท 
รวมท้ังสิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ ตามท่ีกระทรวงการคลังเห็นชอบแล้ว 
 

 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

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

สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
 

 (ยังมีต่อ)
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