
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันท่ี 15  ตุลาคม 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  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 

เศรษฐกิจ-สังคม-การศึกษา 
 3.  เรื่อง  การขยายปริมาณและกรอบการใช้เงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555  
          (กรณีพิเศษ) เพ่ิมเติม 
 4.  เรื่อง  การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ําของเข่ือนภูมิพล 
   ปี 2554  
 

แต่งตั้ง 
  17.    เรื่อง  แต่งต้ัง 
 1.  คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 241/2555 เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการ 
  ประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 
  อิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)   
 2.  การแต่งต้ังผู้ท่ีจะดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (สํานัก
  นายกรัฐมนตรี)  

 3. การแต่งต้ังผู้ท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจํา (สํานัก 
  นายกรัฐมนตรี)  

4. คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 251/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
 ขับเคลื่อนการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศยาน ณ 
 ท่าอากาศยานนครราชสีมา 

5. การแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร 
 ระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข)   

   
 
 

********************************* 
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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เศรษฐกิจ-สังคม-การศึกษา 
3. เรื่อง การขยายปริมาณและกรอบการใช้เงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 (กรณีพิเศษ) 
เพ่ิมเติม 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการดําเนินงานโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 และ
เห็นชอบในหลักการการขยายปริมาณและกรอบการใช้เงินโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 กรณีพิเศษ 
(เพ่ิมเติม)  จากเดิม ท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว  จํานวน  13.31 ล้านตัน ปรับเพ่ิมเติมอีกจํานวน                  
1.39 ล้านตัน รวมเป็นปริมาณโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 (กรณีพิเศษ) จํานวนท้ังสิ้น 14.70 ล้านตัน 
โดยให้ใช้จากวงเงินรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2554/55 ในส่วนท่ีเป็นเงินทุนของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จํานวน 90,000 ล้านบาท ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.)  
  ท้ังนี้   ยังอยู่ภายในกรอบวงเงินทุนหมุนเวียนสําหรับโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 
2554/55 ท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติในหลักการไว้  โดย พณ. จะเร่งระบายข้าวสารโครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี 
ปีการผลิต 2554/55 และนําเงินท่ีได้ชําระคืน ธ.ก.ส. เพ่ือให้ ธ.ก.ส. นํามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนรับจํานําข้าวเปลือกนา
ปรังส่วนท่ีเพ่ิมเติม  
  สําหรับค่าใช้จ่ายในการดําเนินการ (ต้นทุนเงินและค่าบริหารโครงการ) ให้ใช้หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2555 ซ่ึงผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติแล้ว            
เม่ือวันท่ี 12 ตุลาคม 2555 โดยให้กระทรวงพาณิชย์รายงานผลการระบายและขายผลผลิตให้คณะกรรมการ นโยบาย
ข้าวแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ทราบอย่างต่อเนื่อง  ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 
4. เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ําของเข่ือนภูมิพลปี 2554  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมติคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)              
ในการประชุมครั้งท่ี 9/2555 เม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2555 ซ่ึงเห็นชอบในหลักการให้ กฟผ. จ่ายเงินช่วยเหลือ
เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบจากการเก็บกักน้ําของเข่ือนภูมิพล ปี 2554 จํานวน 430 ล้านบาท จากงบทําการของ 
กฟผ. โดยมีเง่ือนไขรวม 2 ข้อ ซ่ึงเป็นการดําเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2555 
ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอ โดยเง่ือนไขรวม 2 ข้อ มีดังนี้   
    1.  การรับเงินช่วยเหลือจะต้องมีเง่ือนไขข้อตกลงท่ีผูกพันตามกฎหมายว่าผู้รับเงินช่วยเหลือ                
จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายจากการเก็บกักน้ําของเข่ือนภูมิพลอีกต่อไป  และผู้มีเอกสารสิทธิในท่ีดินจะยินยอมขายท่ีดิน
ให้แก่ กฟผ. ในราคาประเมินทุนทรัพย์ฯ   
   2. เกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบท่ีเป็นเจ้าของต้นไม้และพืชผลท่ีเสียหาย ซ่ึงปลูกอยู่ในท่ีดิน                   
ท่ีครอบครองอยู่โดยไม่มีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายท่ีดินในเขตนิคมสร้างตนเองเข่ือนภูมิพลและสหกรณ์             
นิคม แม่แจ่ม เนื้อท่ีประมาณ 1,000 ไร่ เม่ือรับเงินช่วยเหลือแล้ว ผู้ครอบครองท่ีดินจะต้องสละสิทธิการครอบครอง
เพ่ือ เพิกถอนสิทธิครอบครองท่ีดินคืนให้แก่รัฐสําหรับใช้เป็นเขตน้ําท่วมถึง โดยผู้ครอบครองท่ีดินจะต้องทํา                
บันทึกส่งมอบการครอบครองท่ีดินคืนให้แก่รัฐในวันท่ีรับเงินช่วยเหลือจาก กฟผ.  
    

แต่งตั้ง 
17. เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1. คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 241/2555 เรื่อง แต่งตั้งประธานกรรมการประสานและติดตาม
ผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดอง
แห่งชาติ (ปคอป.)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 241/2555 เรื่อง แต่งต้ังประธานกรรมการ
ประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือ
การปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)   
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  ตามท่ีได้มีคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 179/2554 ลงวันท่ี 4 ตุลาคม 2554 แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือ
การปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.)  โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)  เป็นประธานกรรมการ นั้น  
  โดยท่ีรองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ  วิชัยดิษฐ)  ลาออกจากตําแหน่งต้ังแต่วันท่ี 30 กันยายน 
2555 ดังนั้น เพ่ือให้การดําเนินการของคณะกรรมการประสานและติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย 
อย่างต่อเนื่อง อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน                 
พ.ศ. 2534 จึงแต่งต้ังให้รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) เป็นประธานกรรมการประสานและ
ติดตามผลการดําเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพ่ือการปรองดอง
แห่งชาติ (ปคอป.)  
  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
 
  2. การแต่งตั้งผู้ท่ีจะดํารงตําแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรี มีมติอนุ มั ติแต่งต้ัง นายดิสทัต โหตระกิตย์   กรรมการร่างกฎหมายประจํา                   
(นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ)  สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ให้ดํารงตําแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี 3 ตุลาคม 2555 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคําสั่งให้
รักษาราชการแทนในตําแหน่งดังกล่าว  และรองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ได้ให้ความเห็นชอบ
แล้ว ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเสนอ  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

1. การแต่งตั้งผู้ท่ีจะดํารงตําแหน่งกรรมการร่างกฎหมายประจํา (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายโกมล จิรชัยสุทธิกุล  ผู้อํานวยการสํานัก (ผู้อํานวยการเฉพาะ
ด้าน (นิติการ)) สํานักกฎหมายปกครอง สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้ดํารงตําแหน่งกรรมการร่างกฎหมาย
ประจํา  (นักกฎหมายกฤษฎีกาทรงคุณวุฒิ) กลุ่มร่างกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี 4 ตุลาคม 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ และรอง
นายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง) ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
เสนอ  ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 

2. คําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 251/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคล่ือนการจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา 

  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี 251/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อมอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา โดยมี
องค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ี   ตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอ 
  องค์ประกอบ  มีดังนี้ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นท่ีปรึกษา  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงคมนาคม  (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)  เป็นประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงคมนาคมและปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม เป็นรองประธานกรรมการ  กรรมการ ประกอบด้วย  อธิบดีกรมการบินพลเรือน  อธิบดีกรมทางหลวง  
อธิบดีกรมป่าไม้  อธิบดีกรมศุลกากร  เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา   
กรรมการผู้อํานวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน  กรรมการผู้จัดการ
บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จํากัด  นายนิรุตติ คุณวัฒน์ นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  นายวุฒิชัย  สิงหมณี  นายไมตรี 
ศรีนราวัฒน์  นายใหญ่  โรจน์สุวณิชกร น.อ.มนัท  ชวนะประยูร  นายชัยวัฒน์  นวราช  นายปิยะ  ตรีกาลนนท์            
นายพัฒน์ วินมูน  นายวิศณุ ทรัพย์สมพล  โดยมีผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นกรรมการและ
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เลขานุการ  รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่ีได้รับมอบหมาย และรองอธิบดีกรมการบินพลเรือน
ท่ีได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  อํานาจหน้าท่ี ประกอบด้วย  

1. กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ท่ีส่งเสริมและสนับสนุนการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมอากาศยาน 
และศูนย์ซ่อมอากาศยานของประเทศไทย ณ ท่าอากาศยานนครราชสีมา 

2. วิเคราะห์และเสนอแนะแนวทางการจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อม 
อากาศยาน  

3. ติดตามและเร่งรัดการดําเนินงานเพ่ือจัดต้ังนิคมอุตสาหกรรมอากาศยานและศูนย์ซ่อม 
อากาศยาน 

4. กําหนดมาตรการเพ่ือส่งเสริมอุตสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องรวมท้ังการให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ   
5. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ และนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
6. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางาน เพ่ือดําเนินการหรือปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องตามความ 

จําเป็นและเหมาะสม  
7. ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมาย  
ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ี 15 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 

 
3. การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวง

สาธารณสุข)   
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ัง นายนิพนธ์  โพธิ์พัฒนชัย  รองอธิบดี (นักบริหาร)  ประเภทบริหาร 
ระดับต้น  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ดํารงตําแหน่งอธิบดี (นักบริหาร) ประเภทบริหาร  ระดับสูง 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ท้ังนี้  ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ แต่งต้ัง 
เป็นต้นไป 

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


