
 
 
 
http://www.thaigov.go.th                                                          วันท่ี 10 กรกฎาคม 2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย                     
นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด นายภักดีหาญส์ หิมะทองคํา และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  

กฎหมาย 
  6. เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดง 
   เครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
 8.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติม ลบ หรือทําให้
   ทันสมัยซ่ึงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรและการอุทธรณ์ พ.ศ. ....  
  

เศรษฐกิจ 
  14.   เรื่อง   แผนพัฒนากําลังคนในระดับประเทศ พ.ศ. 2555 – 2559  
   18.  เรื่อง  การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี (เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดทําข้อมูล 

       รายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณ
       ราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้
       และการกําหนดมาตรการท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติม) 

 25.  เรื่อง  ขออนุมัติกู้เงินในประเทศเพ่ือการลงทุน ปีงบประมาณ  2555 และ 
   ปีงบประมาณ 2556 
  

แต่งตั้ง 
  39.  เรื่อง  แต่งต้ัง 
  1. แต่งต้ังข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) 
  2. นครรัฐวาติกันเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครสมณทูตประจําประเทศไทย  
  3. การแต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
 

********************************* 
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 
6. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานกับสินค้าเกษตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเครื่องหมาย การใช้เครื่องหมาย 
และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(กษ.) เสนอ  และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้   
   ข้อเท็จจริง  
   กษ. เสนอว่า คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้มีมติในการประชุม 
ครั้งท่ี 1/2553 วันท่ี 18 มิถุนายน 2553 เสนอให้นําเครื่องหมาย “Organic Thailand” มากําหนดเป็นเครื่องหมาย
รับรองมาตรฐานท่ัวไปสําหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551                
ซ่ึงคณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตร ได้มีมติในการประชุมครั้งท่ี 3/2553 วันท่ี 15 กรกฎาคม 2553 เห็นชอบตาม
ข้อเสนอของคณะอนุกรรมการฯ เนื่องจากในปัจจุบันมีการกําหนดมาตรฐาน  และการตรวจสอบรับรองตามมาตรฐาน
ท่ัวไปสําหรับสินค้าเกษตร ท้ังสินค้าเกษตรท่ัวไปและสินค้าเกษตรอินทรีย์ ดังนั้น เพ่ือแยกความแตกต่างระหว่าง
มาตรฐานสินค้าเกษตรท่ัวไป และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ จึงสมควรกําหนดลักษณะของเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานท่ัวไปสําหรับแสดงกับสินค้าเกษตรอินทรีย์ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร          
พ.ศ. 2551 เพ่ิมเติม  
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
   1. กําหนดให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็น (3) ในข้อ 1 แห่งกฎกระทรวงกําหนดลักษณะของเครื่องหมาย 
การใช้เครื่องหมาย และการแสดงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานกับสินค้าเกษตร พ.ศ. 2553  
    “(3) เครื่องหมายรับรองมาตรฐานท่ัวไปสําหรับแสดงกับสินค้าเกษตรท่ีได้รับใบรับรองตาม
มาตรฐานท่ัวไปสําหรับสินค้าเกษตรอินทรีย์ มีลักษณะเป็นรูปวงกลมขอบสีดําพ้ืนสีขาวด้านล่างมีอักษรว่า “ผลิตภัณฑ์
อินทรีย์” สีเขียวเข้ม ภายในมีรูปวงกลมสีเขียวอ่อนและมีอักษรภาษาอังกฤษว่า “Organic” สีเขียวเข้มอยู่เหนืออักษร
ภาษาอังกฤษว่า “Thailand” สีดําใต้อักษรภาษาอังกฤษมีลายเส้นสามเส้น สีแดง สีน้ําเงิน และสีแดง ตามลําดับ และ
มีส่วนสัดตามแบบ ค. ท้ายกฎกระทรวงนี้  โดยเครื่องหมายรับรองมาตรฐานจะมีขนาดเท่าใดก็ได้   
    กรณีท่ีไม่อาจใช้สีตามท่ีระบุไว้จะใช้สีใดสีหนึ่งเพียงสีเดียวก็ได้  โดยสีท่ีใช้จะต้องเห็นได้ง่าย
และชัดเจน” (ร่างข้อ 1)  
   2. กําหนดให้บรรดาเครื่องหมายรับรองมาตรฐานท่ัวไปสําหรับแสดงกับสินค้าเกษตรอินทรีย์          
ก่อนวันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ใช้ได้ต่อไปจนกว่าใบรับรองนั้นสิ้นอายุ (ร่างข้อ 2)  
   3. กําหนดให้กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เป็นต้นไป (ร่างข้อ 3)  
 
8. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติม ลบ หรือทําให้ทันสมัยซ่ึงข้อมูล
ทะเบียนประวัติราษฎรและการอุทธรณ์ พ.ศ. ....  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติม 
ลบ หรือทําให้ทันสมัยซ่ึงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรและการอุทธรณ์ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงมหาดไทย (มท.) 
เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้  
   ข้อเท็จจริง  
   มท. เสนอว่า  
   1. โดยท่ีมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 กําหนดให้บุคคลท่ีขอแก้ไขเพ่ิมเติม ลบ หรือทําให้ทันสมัย
ซ่ึงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ได้แก่ ผู้ท่ีเป็นเจ้าของประวัติซ่ึงมีข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร หรือผู้แทนโดย            
ชอบธรรมในกรณีเจ้าของประวัติเป็นผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาลในกรณีเจ้าของประวัติเป็นคนไร้ความสามารถ หรือทายาท
เจ้าของประวัติ หรือผู้รับมอบอํานาจจากบุคคลดังกล่าว หรือผู้มีหน้าท่ีแจ้งการต่าง ๆ ตามท่ีกําหนดไว้ในกฎหมาย          
ว่าด้วยการทะเบียนราษฎร  อาจขอให้นายทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติม ลบ หรือทําให้ทันสมัยซ่ึงข้อมูลใด ๆ ในข้อมูล
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ทะเบียนประวัติราษฎร เพ่ือให้เกิดความถูกต้องตามความเป็นจริง  โดยกําหนดว่าเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไข 
เพ่ิมเติม ลบ หรือทําให้ทันสมัยซ่ึงข้อมูลใด ๆ ในข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และการอุทธรณ์ ให้กําหนดไว้ใน
กฎกระทรวง  
   2. ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายตามข้อ 1. จึงเห็นควรกําหนด
เง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติม ลบ หรือทําให้ทันสมัยซ่ึงข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร และการอุทธรณ์
มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  
   สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง  
   กําหนดเง่ือนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการแก้ไขเพ่ิมเติม ลบ หรือทําให้ทันสมัยซ่ึงข้อมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎรและการอุทธรณ์  เพ่ือให้การออกกฎกระทรวงดังกล่าวเป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ
การทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  
 

เศรษฐกิจ 
14.  เรื่อง  แผนพัฒนากําลังคนในระดับประเทศ พ.ศ. 2555 – 2559 
 คณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการแผนพัฒนากําลังคนในระดับประเทศ พ.ศ. 2555 – 2559 ตามท่ี
กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ และให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดังปรากฏในแผนพัฒนากําลังคนในระดับประเทศ พ.ศ. 
2555 – 2559 ดําเนินการพัฒนากําลังคนตามแนวทางท่ีกําหนดไว้ในแผนดังกล่าวต่อไป ท้ังนี้  การพัฒนากําลังคนควร
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ท่ีเป็นอยู่  ตลอดจนสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางภาวะเศรษฐกิจและสอดคล้อง     
กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกท้ัง  ผลิตกําลังคนให้สอดคล้องกับตลาดอย่างแท้จริงด้วย 
 สาระสําคัญของแผนพัฒนากําลังคนในระดับประเทศ พ.ศ. 2555 – 2559 สรุปได้ดังนี้ 
 1. วิสัยทัศน์ กําลังคนเพียงพอ มีศักยภาพได้มาตรฐานสากล มีคุณธรรมนําสู่คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 2. พันธกิจ 
  2.1 ผลิตกําลังคนให้มีปริมาณและคุณภาพเพียงพอต่อความต้องการของตลาดแรงงาน 
  2.2 พัฒนากําลังคนให้มีศักยภาพสูงได้มาตรฐานสากล 
  2.3 สร้างเสริมคุณธรรมให้แก่กําลังคนในทุกภาคส่วน 
  2.4 สร้างเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนากําลังคนทุกภาคส่วน 
  2.5 ส่งเสริมให้กําลังคนมีความม่ันคงในการทํางาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 มีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้านกําลังคน 
  3.2 กําลังคนมีศักยภาพสูง ได้มาตรฐานสากล ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน และ
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ได้ 
  3.3 กําลังคนมีความรับผิดชอบ และมีจิตสํานึกท่ีดีต่อหน้าท่ี 
  3.4 มีการบูรณาการการพัฒนากําลังคนทุกภาคส่วนอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3.5 กําลังคนมีความม่ันคง และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
 4. แนวทางการดําเนินงานของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ มีดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานรับผิดชอบรอง 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การผลิตและพัฒนาศักยภาพกําลังคนทุกระดับต่อเนื่องตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ 1.1 ปรับปรุงหลักสูตรในระบบการศึกษาทุก
ระดับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา
รอบ 2 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (วท.) รง. 

กลยุทธ์ 1.2 สร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมให้มีช่องทาง
การ ศึกษาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง
ได้ตลอดชีวิต 

ศธ. กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
(ทก.)  

วท.  รง. 

กลยุทธ์ 1.3 บูรณาการระบบการศึกษาร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานทางด้านการศึกษาเพ่ือเร่งส่งเสริมทักษะ

ศธ. วท. 
กระทรวงการต่างประเทศ 
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ทางด้านภาษาต่างประเทศ (เช่น ภาษาอังกฤษ จีน และ
ภาษาเพ่ือนบ้าน) 

(กต.) 

กลยุทธ์ 1.4 ส่งเสริมการวิจัยและการสร้างนวัตกรรม
ใหม่ ๆ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน 

ศธ.  วท.  
สภาวิจัยแห่งชาติ 

รง. 

กลยุทธ 1.5 ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้ระบบเทคโนโลยี
เสมือนจริงช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการศึกษาและ
พัฒนาคน 

ทก. ศธ.  วท.  รง. 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานด้านกําลังคนทุกภาคส่วน 
กลยุทธ์ 2.1 พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตรง
ต่อความต้องการของตลาด เพ่ือรองรับการเป็น
ศูนย์กลางด้านการศึกษา (Education Hub) ของ
อาเซียน 

ศธ.  รง. 
กระทรวงอุตสาหกรรม 
(อก.) 

วท.  ทก.  สภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย  
สภาหอการค้าแห่งประเทศ
ไทย 

กลยุทธ์ 2.2 ส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนในรูปแบบ 
Work Integrated Learning (WIL) มากข้ึนในทุก
ระดับ เพ่ือพัฒนาทักษะในการทํางานจริง 

ศธ  รง.  อก. วท.  ทก. 
สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการค้าฯ 

กลยุทธ์ 2.3 จัดเตรียมกําลังคนในบางสาขาท่ีขาดแคลน
ท้ังด้านปริมาณและคุณภาพเพ่ือรองรับการเป็นตลาด
เดียวในอาเซียน 

ศธ.  รง.  อก. วท.  ทก. 
สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการค้าฯ 

กลยุทธ์ 2.4 เพ่ิมความพร้อมให้กับคนไทยในวัยแรงงาน
ให้มีโอกาสเพ่ิมเติมทักษะฝีมือแรงงานได้ตลอดเวลาโดย
ผ่านระบบ ICT 

ศธ.  รง.  อก.  ทก.  วท.   
สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการค้าฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การพัฒนากําลังคนให้มีศักยภาพสูงและมีความสามารถในระดับสากล 
กลยุทธ์ 3.1 เตรียมความพร้อมกําลังคนเพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของตลาดสินค้าและบริการอันเนื่องมาจากการ
รวมกลุ่มในภูมิภาคอาเซียน 

รง.  ศธ. 
กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) 

วท.   
สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการค้าฯ 

กลยุทธ์ 3.2 ส่งเสริมและพัฒนากําลังคนให้มีศักยภาพ
ความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือและทักษะด้านภาษา
เพ่ิมข้ึน เพ่ือรองรับการย้ายฐานการผลิตท่ีจะเข้ามาใน
ประเทศไทย 

รง.  อก.  พณ. วท.   
สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการค้าฯ 

กลยุทธ์ 3.3 พัฒนาทักษะใหม่ ๆ (ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี) เพ่ือสร้างโอกาสแก่แรงงานให้มีศักยภาพ
เท่าทันและใช้โอกาสจากเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนไปใน
ปัจจุบัน 

รง.  อก.  พณ.  วท. สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการค้าฯ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การสร้างเสริมเครือข่ายในการพัฒนากําลังคน 
กลยุทธ์ 4.1 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายในการพัฒนา
กําลังคนอย่างเป็นรูปธรรม 

รง.  ศธ.  พณ. สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการค้าฯ 
สภา/สมาคมวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 4.2 จัดระบบการวางแผนพัฒนากําลังคนเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจ 

รง. สํานักงานเลขาธิการ 
สภาการศึกษา 

สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการค้าฯ 
สภา/สมาคมวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 4.3 เสริมความรู้ด้านการวางแผนและบริหาร
จัดการทรัพยากรท่ีเหมาะสมให้กับทุกภาคส่วน 

รง.  อก.  พณ. สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการค้าฯ 
สภา/สมาคมวิชาชีพ 
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กลยุทธ์ 4.4 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือ
พัฒนาเครือข่ายภาคีด้านกําลังคน 

รง.  อก.  พณ. สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการค้าฯ 
สภา/สมาคมวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 4.5 พัฒนาและขยายเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร
ตลาดแรงงาน 

รง.  อก.  พณ. สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการค้าฯ 
สภา/สมาคมวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การสนับสนุนให้กําลังคนมีความม่ันคงและหลักประกันในชีวิต 
กลยุทธ์ 5.1 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้าน
สวัสดิการและค่าตอบแทนเพ่ือให้แรงงานมีหลักประกัน
ท่ีม่ันคง/คุณภาพชีวิตท่ีดี 

รง. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์ (พม.) 

อก. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ (กษ.)  
สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการค้าฯ 
สภา/สมาคมวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 5.2 ผลักดันนโยบายท่ีเก่ียวกับการส่งเสริม
ความม่ันคงทางอาชีพและสวัสดิการสังคมให้เกิดผล
ในทางปฏิบัติท่ีเป็นธรรมให้แก่แรงงานท้ังในระบบและ
นอกระบบ 

รง.  พม. อก. กษ. 
สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการค้าฯ 
สภา/สมาคมวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 5.3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กร
เก่ียวกับนายจ้างและลูกจ้าง 

รง.  พม. อก.  กษ. 
สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการค้าฯ 
สภา/สมาคมวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 5.4 สร้างความเข้มแข็งแก่หน่วยงานกลางท่ี
ดูแลด้านแรงงาน 

รง.  พม. อก.  กษ. 
สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการค้าฯ 
สภา/สมาคมวิชาชีพ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การสนับสนุนให้กําลังคนมีคุณธรรม 
กลยุทธ์ 6.1 พัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างเป็นองค์รวมท้ัง
ด้านสติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม และจริยธรรม 

รง. 
กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 
ศธ. 

อก.  
สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการค้าฯ 
สภา/สมาคมวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 6.2 สร้างจิตสํานึกของคนในทุกสาขาอาชีพ 
               ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

รง.   วธ.  ศธ. อก. 
สภาอุตสาหกรรม 
สภาหอการค้าฯ 
สภา/สมาคมวิชาชีพ 

กลยุทธ์ 6.3 สร้างเสริมความศรัทธาในสถาบันศาสนา
เพ่ือให้มีบทบาทสําคัญต่อการส่งเสริมศีลธรรม และ
สร้างความเป็นปึกแผ่นในสังคม 

รง.  วธ. ศธ.  อก. 
สภาอุตสาหกรรมฯ 
สภาหอการค้าฯ 
สภา/สมาคมวิชาชีพ 

 
18. เรื่อง การทบทวนมติคณะรัฐมนตรี (เรื่อง การให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทาง
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้และการกําหนดมาตรการท่ีเก่ียวข้องเพ่ิมเติม) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบยืนยันความเห็นเดิมท่ีได้เคยให้ไว้ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 13 
ธันวาคม  2554  ท่ีเห็นชอบให้มีการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างไว้ในระบบข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ ตามนัยมาตรา 103/7 แห่ง พระราชบัญญัติประกอบ
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รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  สําหรับการแก้ไขปรับปรุง
หลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดทําข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างของภาครัฐนั้น เพ่ือมิให้เกิดผลกระทบ เห็นควรให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนด้วย  
 
25. เรื่อง  ขออนุมัติกู้เงินในประเทศเพ่ือการลงทุน ปีงบประมาณ  2555 และปีงบประมาณ 2556 
  คณะรัฐมนตรีอนุ มั ติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี  คณะท่ี 4 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง) เป็นประธานกรรมการ  ดังนี้  
  1. อนุมัติให้การไฟฟ้านครหลวงกู้เงินในประเทศ ปีงบประมาณ 2555 ภายในกรอบวงเงิน 900.00 
ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ สําหรับใช้เป็นแหล่งเงินทุนของโครงการต่อเนื่อง 1 โครงการ คือ แผน
ปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับท่ี 10 ปี 2551 – 2554 โดยให้พิจารณากู้เงินเพ่ือนํามาลงทุนตาม
ความจําเป็นโดยคํานึงถึงลดผลกระทบต่อฐานะการเงินขององค์กรในระยะยาวด้วย 
  2. สําหรับการกู้เงินในประเทศของการไฟฟ้านครหลวงในปีงบประมารณ 2556 เพ่ือใช้เป็นแหล่งเงิน
ลงทุนของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสื่อสาร (ICT) ปี 2551 – 2554 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร (ICT)  ปี 2555 – 2559 แผนปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับท่ี 10 ปี 2551 – 
2554 และแผนปรับปรุงและขยายระบบจําหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับท่ี 11 ปี 2555 – 2559 ซ่ึงเป็นแผนงานและโครงการ
ท่ีได้รับอนุมัติลงทุนไว้แล้ว เห็นควรให้การไฟฟ้านครหลวงกู้เงินได้ภายหลังจากแผนการลงทุนดังกล่าวบรรจุอยู่ใน
กรอบแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจําปีงบประมาณ 2556 และคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการบริหารหนี้
สาธารณะประจําปีงบประมาณ 2556 แล้ว 
 

แต่งตั้ง 
39. เรื่อง แต่งตั้ง 
  1. แต่งตั้งข้าราชการ (กระทรวงแรงงาน) 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอให้แต่งต้ัง นายสฤษดิเดช ขําปัญญา แรงงาน
จังหวัด สํานักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาวิชาการแรงงาน 
(นักวิชาการแรงงานทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ต้ังแต่วันท่ี 2 มีนาคม 2555 ซ่ึงเป็นวันท่ีมี
คุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  2. นครรัฐวาติกันเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครสมณทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครสมณทูตแห่งนครรัฐวาติกันประจําประเทศ
ไทย ว่า สมเด็จพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ ท่ีสิบหก มีพระประสงค์จะแต่งต้ัง อาร์ชบิชอป พอล ชัง อิน-นัม 
(Archbishop Paul Tschang In-Nam) ให้ดํารงตําแหน่งเอกอัครสมณฑูตแห่งนครรัฐวาติกันประจําประเทศไทยคน
ใหม่ โดยมีถ่ินพํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน อาร์ชบิชอป โจวันนี ดานีเอลโล (Archbishop Giovanni 
d’Aniello) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  3. การแต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
   คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังนายยรรยง  พวงราช ปลัดกระทรวง
พาณิชย์ เป็นกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร แทนนายอํานวย ปะติเส   
ท่ีอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 10 กรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป  และให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังดํารงตําแหน่งแทน
อยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของผู้ซ่ึงตนแทน  
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