
http://www.thaigov.go.th                                                            วันท่ี 7 สิงหาคม 2555          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นางสาวศันสนีย์ นาคพงศ์ โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย                     
นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด และนายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ได้แถลงข่าวผลการ
ประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  

กฎหมาย 
1.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตรา 

   ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการขยายเวลาการลดอัตรา  
   ภาษีมูลค่าเพ่ิม) 

  4.  เรื่อง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถาน 
    ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... 
 6.   เรื่อง   ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจ 
    สร้างสรรค์ พ.ศ. .... 
  

เศรษฐกิจ 
 13.  เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศ 
   ครั้งท่ี 5/2555    (กรณีเร่งด่วน 4 ประเด็น) 
 15.  เรื่อง   แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร  ประจําปีงบประมาณ 2555  
   ระยะท่ี 2 (ช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2555) 
 

แต่งตั้ง 
 24.  เรื่อง  แต่งต้ัง 

  1) รัฐบาลรัฐอิสราเอลเสนอขอแต่งต้ังเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย 
  2) แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช 

    3) การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
      4) การโอนข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงมหาดไทยและ 
                 ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้) 
 5) ขออนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภท 
     บริหารระดับสูง (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) 
 6) แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวง
   เกษตรและสหกรณ์) 
 
 
 

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

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
 โทร . 0 2280-9000 
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สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด  
รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
 1. เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี ..) 
พ.ศ. .... (มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วย
การลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... (มาตรการขยายเวลาการลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม) ตามท่ี
กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ และให้ส่งสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการต่อไปได้ 
  ข้อเท็จจริง 
  กค. เสนอว่า เนื่องจากประเทศไทยประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 ถึง 2555 ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์
มวลรวมภายในประเทศ (ณ ราคาคงท่ี) เม่ือเทียบกับปี 2553 มีอัตราการเติบโตลดลงจากร้อยละ 7.8 เหลือร้อยละ 
0.1 รวมท้ังอัตราการบริโภค การลงทุน การส่งออก และการนําเข้าลดลงด้วย ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนมีกําลังซ้ือใน 
การจับจ่ายสินค้าเพ่ือการอุปโภคบริโภคเพ่ิมข้ึนหลังจากประสบอุทกภัย และเพ่ือให้การบริโภคและการลงทุนกลับเข้า
สู่สภาวะปกติ อันจะทําให้เศรษฐกิจของประเทศฟ้ืนตัวอย่างต่อเนื่องและม่ันคง สมควรขยายเวลาการลดอัตรา
ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชกฤษฎีกาในข้อ 2 ออกไปถึง 2 ปี ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557 
และจัดเก็บเป็นอัตราร้อยละ 9 ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป  
  สาระสําคัญของร่างพระราชกฤษฎีกา 

1. กําหนดให้ลดอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม และคงจัดเก็บในอัตราร้อยละ 6.3 สําหรับการขยายสินค้า         
การให้บริการ หรือการนําเข้าทุกกรณี ซ่ึงความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 
ถึงวันท่ี 30 กันยายน 2557 

2. กําหนดให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตราร้อยละ 9 สําหรับการขายสินค้า การให้บริการ หรือ        
การนําเข้าทุกกรณี ซ่ึงความรับผิดชอบในการเสียภาษีมูลค่าเพ่ิมเกิดข้ึนต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป 
 
4. เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการ
ควบคุมสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ และให้ส่งสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา และดําเนินการต่อไปได้ 
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

1. กําหนดให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการในการควบคุมสถาน
ประกอบกิจการท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2545 (ร่างข้อ1) 

2. กําหนดเพ่ิมเติมให้สถานประกอบกิจการประเภทท่ีมีการประกอบกิจการเก่ียวกับการใช้รังสีต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และกฎหมายท่ีเก่ียวข้องด้วย (ร่างข้อ 3) 

3. กําหนดให้สถานประกอบกิจการท่ีมีสภาพในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรืออุบัติการณ์ อันมี
ผลกระทบอย่างกว้างขวางหรือรุนแรงต่อสุขภาพของประชาชนต้องปฏิบัติตามท่ีประกาศกําหนด (ร่างข้อ 4) 

4. แก้ไขหลักเกณฑ์เก่ียวกับสถานท่ีตั้ง และการสุขาภิบาลของสถานประกอบกิจการ (ร่างข้อ 5 ร่าง
ข้อ 9 ร่างข้อ 11 ร่างข้อ 15 และร่างข้อ 16) 

5. แก้ไขเพ่ิมเติมให้สถานประกอบกิจการต้องมีมาตรการความปลอดภัยในการป้องกันวัตถุอันตราย 
อุบัติเหตุ จากสารเคมีและวัตถุอันตรายในการทํางานอาชีวอนามัย และการป้องกันเหตุรําคาญ (ร่างข้อ 17 ถึง           
ร่างข้อ 22) 

6. กําหนดบทเฉพาะกาลให้นํามาตรการในการควบคุมสถานประกอบการตามกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
มาใช้บังคับจนกว่าจะได้มีประกาศของรัฐมนตรีตามกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ และให้สถานประกอบกิจการท่ีตั้งข้ึนก่อน



 4 

วันท่ีกฎกระทรวงนี้ใช้บังคับต้องแก้ไขปรับปรุงให้เป็นไปตามกฎกระทรวงนี้ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันท่ี
กฎกระทรวงนี้มีผลใช้บังคับ (ร่างข้อ 23 และร่างข้อ 24) 

 
6. เรื่อง  ร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคล่ือนนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อน
นโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. ....  ตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอ และให้ส่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา  แล้วดําเนินการต่อไปได้  
 สาระสําคัญของร่างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 

1. ให้ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
พ.ศ. 2553 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2554 (ร่างข้อ 3)  

2. กําหนดนิยามคําว่า “เศรษฐกิจสร้างสรรค์” หมายความว่า  แนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
บนพ้ืนฐานของการใช้องค์ความรู้ การศึกษาวิจัย การสร้างสรรค์งาน และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญา ท่ีเชื่อมโยงกับ
รากฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรู้ของสังคม เทคโนโลยีและนัวตกรรมสมัยใหม่  และ “ธุรกิจสร้างสรรค์”  
หมายความว่า  ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพ่ือสร้างสรรค์สินค้าและบริการใหม่ท่ี
ก่อให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม (ร่างข้อ 4)  

3. กําหนดให้มีคณะกรรมการนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (กศส.)  มีผู้ทางคุณวุฒิซ่ึง 
นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังเป็นประธานกรรมการ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นรองประธานกรมการและผู้อํานวยการ 
สศส. เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจหน้าท่ีในการกําหนดนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พิจารณาให้
ความเห็นชอบกรอบการจัดสรรเงินกองทุน  กําหนดแนวทางและมาตรการเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานต่างๆ  ท้ังภาครัฐและเอกชน  เสนอแนะมาตรการด้านการเงิน  การคลัง การภาษีอากร รวมถึงการ
แก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมาย  และเสนอรูปแบบองค์กรเพ่ือขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (ร่างข้อ 6)  

4. กําหนดให้มีสํานักงาน สศส. เป็นหน่วยงานภายใน สลน. ทําหน้าท่ีเป็นสํานักงานเลขานุการ 
ของ กศส. และให้ กศส. แต่งต้ังผู้อํานวยการ สศส. (ร่างข้อ 12 และร่างข้อ 13)  

5. กําหนดให้จัดต้ังกองทุนส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค ใน สลน. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ช่วยเหลืออุดหนุนการดําเนินการตามนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ วิจัยและพัฒนาของธุรกิจสร้างสรรค์  
ร่วมมือกับองค์การหรือหน่วยงานท้ังในและต่างประเทศในกิจการท่ีเก่ียวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเป็นค่าใช้จ่ายใน
การดําเนินการของสํานังกานและการบริหารกองทุนและค่าใช้จ่ายจําเป็นอ่ืน ๆ (ร่างข้อ 16 และร่างข้อ 18)  

6. กําหนดให้มีคณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วย เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
กรรมการ ผู้อํานวยการ สศส. เป็นกรรมการและเลขานุการ มีอํานาจกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และนโยบายใน
การบริหรเงินกองทุน พิจารณาการจัดสรรเงินกองทุนพิจารณากลั่นกรองและอนุมัติแผนงานและโครงการภายใต้           
กรอบการจัดสรรเงินกองทุน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของกองทุน (ร่างข้อ 19 และร่างข้อ 21)  

7. กําหนดเฉพาะกาล ให้ระเบียบ คําสั่ง หรือหลักเกณฑ์และวิธีการต่าง ๆ ในการบริหาร               
กองทุนฯ ของคณะกรรมการบริหารกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซ่ึงแต่งต้ังตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
กองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ พ.ศ. 2554 ท่ียังมีผลให้ใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับให้ยังคงบังคับได้
ต่อไป และให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าท่ีในตําแหน่งกรรมการและเลขานุการใน กศส. ไปก่อน จนกว่าจะได้
มีการแต่งต้ังผู้อํานวยการ (ร่างข้อ 32 และร่างข้อ 33)  
 
 
 
 
 



 5 

เศรษฐกิจ 
13. เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคตประเทศครั้งท่ี 5/2555          
(กรณีเร่งด่วน 4 ประเด็น) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพ่ือการฟ้ืนฟูและสร้างอนาคต
ประเทศ (กยอ.) ครั้งท่ี 5/2555 (กรณีเร่งด่วน 4 ประเด็น) ตามข้อเสนอของประธาน กยอ. ตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ ดังนี้ 

1. กําหนดนโยบายการลงทุนในระยะ 5 – 10 ปี โดยให้ความสําคัญกับการใช้แหล่งเงินกู้                    
ในประเทศหลัก 

2. ยกระดับความร่วมมือในการพัฒนาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 
3. แนวทางการพัฒนาระบบรถไฟ ควรมีการดําเนินการควบคู่กันไปท้ังการปรับปรุงระบบรถไฟ        

ในปัจจุบัน และการลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง 
4. เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย            

เม่ือปี 2554 ผ่านโครงการสินเชื่อแบบผ่อนปรนของธนาคารแห่งประเทศไทย ในวงเงิน 300,000 ล้านบาท 
สาระสําคัญของเรื่อง 
สคช. แจ้งว่า ได้นําเสนอผลการประชุม กยอ. ครั้งท่ี 5/2555 (กรณีเร่งด่วน 4 ประเด็น ตามข้อเสนอ

ของประธาน กยอ.) เม่ือวันท่ี 25 พฤษภาคม 2555 กราบเรียนนายกรัฐมนตรี ซ่ึงนายกรัฐมนตรีได้มีบัญชาเห็นชอบให้
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีถามความเห็นหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ท้ังนี้ โดยสรุป
สาระสําคัญผลการประชุมกรณีเร่งด่วน 4 ประเด็นดังนี้ 

1. ประเด็นท่ี 1 : นโยบายลงทุนของประเทศไทย นับต้ังแต่วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจในปี 2540 
ภาพรวมการลงทุนของประเทศไทยในรอบระยะเวลา 15 ปีท่ีผ่านมาอยู่ในระดับตํ่ากว่าท่ีควรจะเป็น ทําให้ประเทศ
ไทยไม่สามารถบริหารให้เกิดการลงทุนท่ีสร้างรากฐานสําหรับอนาคตของประเทศได้ดีพอ ท้ังท่ีประเทศไทยมีการ
เกินดุลบัญชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่อง การออมสุทธิสูงแต่ยังไม่มีการนําเงินออมในระบบดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในการ
ลงทุนเพ่ือการพัฒนาโครงการสําคัญต่าง ๆ ของประเทศ ให้มีมาตรฐานและเพียงพอ ดังนั้น รัฐบาลจึงควรพิจารณา
กําหนดนโยบายการลงทุนในระยะ 5 – 10 ปีข้างหน้า โดยให้ความสําคัญกับการใช้แหล่งเงินกู้ในประเทศเป็นหลัก 

2. ประเด็นท่ี 2 : โครงการพัฒนาท่าเรือน้ําลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย มีความสําคัญในระดับ
ภูมิภาค เนื่องจากเป็นการเชื่อมโยงพ้ืนท่ีชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของประเทศไปสู่ชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก ดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เห็นควรยกระดับความร่วมมือในการ
พัฒนาโครงการดังกล่าวข้ึนเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล ท้ังนี้ ในระหว่างท่ีประธานาธิบดีสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ระหว่างวันท่ี 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 
2555 และมีกําหนดพบหารือทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีในช่วงเวลาดังกล่าว เห็นควรเสนอฝ่ายเมียนมาร์ให้มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการร่วมระหว่างไทย – เมียนมาร์ เพ่ือให้มีกลไกในระดับรัฐบาลของท้ังสองประเทศในการขับเคลื่อน
โครงการดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม 

3. ประเด็นท่ี 3 : การลงทุนพัฒนาระบบราง ควรดําเนินการควบคู่กันไปท้ังการปรับปรุงระบบ
รถไฟท่ีมีอยู่ในปัจจุบันให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและการลงทุนเพ่ือพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง โดยควรมีการ
วางแผนเพ่ือใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงของท้ังสองระบบในลักษณะสนับสนุนกัน ท้ังนี้ ในส่วนของการพัฒนาระบบ
รถไฟความเร็วสูงควรให้ความสําคัญกับการขนส่งสินค้าเพ่ือช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของประเทศและสนับสนุนการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งกับท่าเรือน้ําลึกฝั่งอันดามันและฝั่งทะเลจีนใต้ เพ่ือรองรับการเคลื่อนย้ายเสรีสินค้าและ
บริการภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน 

4. ประเด็นท่ี 4 : การให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการท่ีได้รับความเสียหายจาก
อุทกภัยในปี 2554 : การสนับสนุนสินเชื่อแบบผ่อนปรนของธนาคารพาณิชย์ยังมีผลการดําเนินงานในการอนุมัติ
สินเชื่อค่อนข้างตํ่า เม่ือเทียบกับการสนับสนุนสินเชื่อแบบผ่อนปรนผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เช่น ธนาคาร
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ออมสิน เป็นต้น ท้ังนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้มีการจัดสรรวงเงินสินเชื่ออัตราดอกเบ้ียตํ่าพิเศษ ในวงเงิน 
300,000 ล้านบาท ให้กับธนาคารพาณิชย์ ภายใต้พระราชกําหนดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ท่ีได้รับความ
เสียหายจากอุทกภัย พ.ศ. 2555 แล้ว ดังนั้น เห็นควรขอความร่วมมือให้สมาคมธนาคารไทยช่วยเร่งรัดธนาคาร
พาณิชย์ในการอํานวยความสะดวกเพ่ือปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม (SMEs) และ
รายย่อย 

 
15. เรื่อง  แผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร  ประจําปีงบประมาณ 2555  ระยะท่ี 2 (ช่วงเดือน
พฤษภาคม – กันยายน 2555)  
 คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร  ประจําปีงบประมาณ 
2555  ระยะท่ี 2 (ช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2555)  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ  
 ท้ังนี้ เพ่ือให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องใช้เป็นกรอบแนวทางการดําเนินงานในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรเพ่ือให้สามารถช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  
 สาระสําคัญของการเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร ระยะท่ี 2 ช่วงเดือน
พฤษภาคม – กันยายน 2555 ได้กําหนดมาตรการในการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร  ดังนี้  

1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝนท้ิงช่วงมีจังหวัดท่ีต้องเฝ้าระวัง  จํานวน 52 จังหวัด          
คิดเป็นเนื้อท่ีจํานวน 2.69 ล้านไร่ โดยช่วงเวลาในการเฝ้าระวังภัยคือเดือนมิถุนายน – กันยายน 2555 ซ่ึง กษ. ได้
ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงโดยจัดต้ังหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงและฐานเติมสารฝนหลวงเพ่ิมเติม รวมท้ังวางแผน
การจัดสรรน้ําเพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร 

2. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยมีพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย  จํานวน 59 จังหวัด  
คิดเป็นเนื้อท่ีจํานวน 6.75 ล้านไร่  และมีพ้ืนท่ีเสี่ยงต่อการเกิดดินถล่ม จํานวน 52 จังหวัด คิดเป็นเนื้อท่ีรวม 4.34 
ล้านไร่  โดย กษ. ได้ปรับแผนการดําเนินการภายใต้มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย เพ่ือให้สอดคล้อง
กับนโยบายการบริหารจัดการน้ําของรัฐบาลและแผนปฏิบัติการเพ่ือป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  ท้ังในระยะเร่งด่วน
และระยะยั่งยืน  รวมท้ังได้วางแผนเพ่ือการเตรียมความพร้อมด้านอาหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน (Food Emergency) 
ด้วย  

3. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาศตรูพืชระบาดได้จัดทําปฏิทินการระบาดของศัตรูพืช  
ได้แก่ ข้าว มันสําปะหลัง และมะพร้าว  

4. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ประจําปีงบประมาณ 2555  
แยกเป็น 1) แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและฝนท้ิงช่วง (ภัยแล้ง) 2) แผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาศัตรูพืชระบาด 
 

แต่งตั้ง 
 24. เรื่อง แต่งตั้ง 
  1) รัฐบาลรัฐอิสราเอลเสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจําประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลรัฐอิสราเอลเสนอขอแต่งต้ัง นายชีมอน โรเดด (Mr. Simon 
Roded) ให้ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอํานาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจําประเทศไทยคนใหม่ โดยมีถ่ิน
พํานัก ณ กรุงเทพมหานคร สืบแทน นายอิตซ์ฮัก โชฮัม (Mr. Itzhak Shoham) ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศเสนอ  
 
  2) แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการคุ้มครองพันธุ์พืช จํานวน 12 
คน ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ เนื่องจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได้ดํารงตําแหน่งมาครบวาระสอง
ปีแล้ว โดยมีรายชื่อดังนี้ 1.*นายณัฐ  โฆษิวากาญจน์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรภาคเหนือ 2. นายสําอาง 
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แก้วประดับ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรภาคกลาง 3. นายเกรียงไกร  ไทยอ่อน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
เกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4. นางประมวญ  พงษ์ไพบูลย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรภาคตะวันออก 
5. นายวิเชียร เจียระธรรม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรภาคตะวันตก 6. นายสัญญา  ปานสวี กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากเกษตรกรภาคใต้ 7. รศ.ธีระ  เอกสมทราเมษฐ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นนักวิชาการด้านปรับปรุง
พันธุ์พืชจากสถาบันการศึกษา 8. รศ.เสวียน  เปรมประสิทธิ ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงเป็นนักวิชาการด้านอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติจากสถาบันการศึกษา 9. นางอณัญญา  หงษา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากองค์การพัฒนาเอกชนท่ี
ไม่แสวงหากําไรท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกับการเกษตร 10. นางสาวก่ิงกร นรินทรกุล ณ อยุธยา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
องค์การพัฒนาเอกชนท่ีไม่แสวงหากําไรท่ีมีกิจกรรมเก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 11. นายสุพล  ธนูรักษ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมท่ีมีวัตถุประสงค์เก่ียวกับการปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืช 12. รศ.จวงจันทร์  
ดวงพัตรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมท่ีมีวัตถุประสงค์เก่ียวกับเมล็ดพันธุ์พืช *กรรมการชุดเดิม ดํารงตําแหน่ง
เป็นวาระท่ีสอง (นับรวมท่ีได้รับแต่งต้ังในครั้งนี้)  
 
  3) การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (กระทรวงการต่างประเทศ) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงการต่างประเทศ ให้ดํารง
ตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง ตําแหน่ง เอกอัครราชทูตประจําต่างประเทศ จํานวน 2 ราย ซ่ึงได้รับความเห็นชอบ
จากประเทศผู้รับแล้ว ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ เสนอดังนี้ 

1. นายสมปอง สงวนบรรพ์ เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักร
กัมพูชา ดํารงตําแหน่ง เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐฮังการี 
  2. นายธัชชยุติ ภักดี รองอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ดํารงตําแหน่งเอกอัครราชทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา  
  ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 

 
  4) การโอนข้าราชการประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงมหาดไทยและศูนย์อํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต้) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติรับโอนและแต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
จํานวน 2 ราย ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยและศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เสนอ ดังนี้ 

1. นายประมุข ลมุล รองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (นักบริหาร
ระดับสูง) ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ดํารงตําแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง (ผู้ตรวจราชการ
ระดับสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย 

2. นายมณฑล สุดประเสริฐ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (นักบริหารระดับต้น) กรมโยธา        
ธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย ดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  
(นักบริหารระดับสูง) ศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  

ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยและศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ตกลงยินยอมการโอน
ด้วยแล้ว ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 

 
  5) ขออนุมัติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหารระดับสูง 
(กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายสมเกียรติ ศิริวัฒนโชค รองผู้อํานวยการ สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ ให้ดํารงตําแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง
เป็นต้นไป 
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  6) แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายชวลิต  ชูขจร รองปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดํารงตําแหน่งปลัดกระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2555   ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
 

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


