
http://www.thaigov.go.th                                                                   วันท่ี 19 มีนาคม 2556          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายทศพร เสรีรักษ์  โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร้อมด้วย นายภักดีหาญส์                                        
หิมะทองคํา  ร้อยโทหญิง สุณิสา เลิศภควัต นายชลิตรัตน์ จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี           
ได้แถลงข่าว ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
 

เศรษฐกิจ – สังคม 
  6.  เรื่อง  ผลการสํารวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน

    เอาชนะยาเสพติดในพ้ืนท่ีเป้าหมาย (มกราคม พ.ศ. 2556) 
  7.    เรื่อง    แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 “บทว่าด้วยการบริหาร 
    จัดการน้ําและอุทกภัย” 
   8.     เรื่อง   มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2556 (ครั้งท่ี 144) 
  12.  เรื่อง  กรอบยุทธศาสตร์การระบายมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังตาม 
    โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังของรัฐบาล และมอบหมายผู้แทนในการ 
    เจรจาต่อรองและลงนามในสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังในรูปแบบ 
    รัฐต่อรัฐ 
  13.  เรื่อง  แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556  
  14.  เรื่อง  การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการ 
    ผลิตปี 2555/2556 
 

แต่งตั้ง 
  20.   เรื่อง   แต่งต้ัง 
    1. เสนอรายชื่อบุคคลเพ่ือแต่งต้ังเป็นกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย 
    2. แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงยุติธรรม 
    3. สาธารณรัฐยูกันดาขอแต่งต้ังกงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐยูกันดาประจํา 
          ประเทศไทย 
    4. แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับ 
       ทรงคุณวุฒิ (กระทรวงพาณิชย์)  
    5. แต่งต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

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

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 
6. เรื่อง ผลการสํารวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดใน 
พ้ืนท่ีเป้าหมาย (มกราคม พ.ศ. 2556) 
   คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบผลการสํารวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลัง 
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในพ้ืนท่ีเป้าหมาย (มกราคม พ.ศ. 2556) ตามท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เสนอ ดังนี้  
 สาระสําคัญของเรื่อง  

 ตามที่รัฐบาลได้ดําเนินโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด ระหว่างวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2556  โดยนําร่องในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 9 ภาคของ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ได้แก่ภาค 1 : อยุธยา  ภาค 2 : ชลบุรี  ภาค 3 
นครราชสีมา  ภาค 4 : ขอนแก่น ภาค 5 : เชียงใหม่  ภาค 6 : พิษณุโลก  ภาค 7 : นครปฐม ภาค 8 : สุราษฎร์ธานี  
ภาค 9 : สงขลา ในการนี้ สํานักงานสถิติแห่งชาติ และสํานักงาน ป.ป.ส. ได้ทําการสํารวจโครงการชุมชนอุ่นใจได้
ลูกหลานกลับคืน ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในพ้ืนท่ีเป้าหมาย (มกราคม พ.ศ. 2556) เพ่ือติดตาม 
ประเมินผลสภาพปัญหา และสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด  รวมท้ังผลการดําเนินงานโครงการชุมชนอุ่นใจฯ 
เพ่ือเป็นข้อมูลให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนําไปใช้ในการติดตาม ปรับปรุง และประเมินผลการดําเนินงาน
โครงการฯ เพ่ือใช้เป็นต้นแบบท่ัวประเทศ โดยทําการสํารวจประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมาย  ซ่ึงมี
ประชาชนท่ีถูกเลือกเป็นตัวอย่างท้ังสิ้นจํานวน 2,418 ราย  และเก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันท่ี  1 – 21 มกราคม 
2556 ซ่ึงมีสาระสําคัญสรุปได้ดังนี้ 
 1. ประชาชนร้อยละ 18.5 ระบุว่าปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดมีความรุนแรง – รุนแรงมากท่ีสุด  
และค่อนข้างรุนแรง (ร้อยละ 22.3)  ส่วนผู้ท่ีระบุว่าไม่ค่อยรุนแรง – ไม่รุนแรงมีร้อยละ 59.2   โดยจังหวัดสงขลามีการ
แพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรง – รุนแรงมากท่ีสุด (ร้อยละ 38.3)  รองลงมาได้แก่ ชลบุรี (ร้อยละ 31.0)  เชียงใหม่  
(ร้อยละ 26.0)  และสุราษฎร์ธานี (ร้อยละ 24.3)  ขณะท่ีจังหวัดอ่ืนมีประมาณร้อยละ 10 - 12  ส่วนนครปฐมมีร้อยละ 
4.9  
 2. ประชาชนร้อยละ 56.0 ระบุว่าปัญหาด้านผู้ค้า/ผู้ลักลอบค้ายาเสพติด มีลดลงเมื่อเทียบกับ
ก่อนดําเนินโครงการชุมชนอุ่นใจฯ ส่วนผู้ที่เห็นว่าเพิ่มขึ้นมีไม่มากนัก (ร้อยละ 5.4)  และร้อยละ 14.6 เห็นว่า
ปัญหายังเท่าเดิม  แต่ก็มีผู้ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจร้อยละ 24.0  สําหรับจังหวัดท่ีมีปัญหาเพ่ิมข้ึนพบในจังหวัดพิษณุโลก
มากท่ีสุด (ร้อยละ 17.2)  รองลงมาได้แก่ สงขลา (ร้อยละ 13.5)  และชลบุรี (ร้อยละ 8.8)  ขณะท่ีจังหวัดอ่ืน 
มีประมาณร้อยละ 2 – 5  ส่วนขอนแก่นมีร้อยละ 0.3 
 3. ประชาชนร้อยละ 55.4 ระบุว่าปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดมีลดลง เมื่อเทียบกับก่อน
ดําเนินโครงการชุมชนอุ่นใจฯ  ส่วนผู้ท่ีเห็นว่าเพิ่มขึ้นมีไม่มากนัก (ร้อยละ 6.8)  และ ร้อยละ 15.9 เห็นว่าปัญหายัง
เท่าเดิม  แต่ก็มีผู้ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจร้อยละ 21.9  สําหรับจังหวัดท่ีมีปัญหาเพ่ิมข้ึนพบในจังหวัดสงขลามากท่ีสุด 
(ร้อยละ 19.5)  รองลงมาได้แก่ พิษณุโลก (ร้อยละ 15.6) และชลบุรี (ร้อยละ 15.4)  ขณะท่ีจังหวัดอ่ืนมีไม่เกินร้อยละ 
5  นอกจากนี้ยังมีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ดังนี้ 
  1) ประชาชนร้อยละ 49.6 ระบุว่าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดท่ีได้เข้ารับการบําบัดรักษา  
มีลดลงเม่ือเทียบกับก่อนดําเนินโครงการชุมชนอุ่นใจฯ  ส่วนผู้ท่ีระบุว่าเพ่ิมข้ึนมีไม่มากนัก (ร้อยละ 5.4)  และร้อยละ 
13.2 ระบุว่าปัญหายังอยู่เท่าเดิม  แต่ก็มีผู้ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจร้อยละ 31.8 สําหรับจังหวัดท่ีมีปัญหาเพ่ิมข้ึนพบใน
จังหวัดสงขลามากท่ีสุด (ร้อยละ 17.3)  รองลงมาได้แก่ พิษณุโลก (ร้อยละ 10.0)  และชลบุรี (ร้อยละ 10.0)  ขณะท่ี
จังหวัดอ่ืนมีประมาณร้อยละ 2 - 4 
  2) ประชาชนร้อยละ 33.4 ระบุว่ามีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดท่ีมีอาการประสาทหลอน คุ้มคลั่ง 
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนเกิดข้ึน  ซ่ึงในจํานวนนี้มีเกิดข้ึนมาก – มากท่ีสุด (ร้อยละ 1.7)  ปานกลาง (ร้อยละ 7.5)  
และน้อย – น้อยท่ีสุด (ร้อยละ 24.2)  สําหรับจังหวัดท่ีมีปัญหาเกิดข้ึนมาก – มากท่ีสุดพบในจังหวัดสงขลา (ร้อยละ 
6.1)   รองลงมาได้แก่ พิษณุโลก (ร้อยละ 4.8)  และชลบุรี  (ร้อยละ 2.9)  ส่วนจังหวัดอ่ืนมีไม่เกินร้อยละ 2 
  3) ประชาชนร้อยละ 44.4 ระบุว่ามีคนเร่ร่อนที่เสพยาเสพติดเกิดขึ้น ซ่ึงในจํานวนนี้
มีเกิดข้ึนมาก – มากท่ีสุด (ร้อยละ 3.2)  ปานกลาง (ร้อยละ 9.7)  และน้อย – น้อยท่ีสุด (ร้อยละ 31.5)  สําหรับ
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จังหวัดท่ีมีปัญหาเกิดข้ึนมาก – มากท่ีสุดพบในจังหวัดสงขลา (ร้อยละ 7.6)  รองลงมาได้แก่ ชลบุรี (ร้อยละ 6.6)  และ
พิษณุโลก (ร้อยละ 5.6)  ส่วนจังหวัดอ่ืนมีไม่เกินร้อยละ 4 
 4. ชุมชน/หมู่บ้านเป้าหมายฯ ท่ีมีโรงเรียน/สถานศึกษา ประชาชนร้อยละ 47.2 ระบุว่าปัญหาการ
แพร่ระบาดยาเสพติดมีลดลงเมื่อเทียบกับก่อนการดําเนินโครงการชุมชนอุ่นใจฯ  ส่วนผู้ที่ระบุว่าเพิ่มขึ้นมีไม่มาก
นัก (ร้อยละ 4.6)  และร้อยละ 10.9 ระบุว่าปัญหายังอยู่เท่าเดิม  แต่ก็มีผู้ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจร้อยละ 37.3 สําหรับ
จังหวัดท่ีมีปัญหาเพ่ิมข้ึนพบในจังหวัดพิษณุโลกมากกว่าจังหวัดอ่ืน (ร้อยละ 11.2)  รองลงมาได้แก่ ชลบุรี (ร้อยละ 8.2)  
และสงขลา (ร้อยละ 7.9)  ขณะท่ีจังหวัดอ่ืนมีไม่เกินร้อยละ 6 
 5. ประชาชนร้อยละ 85.4 ระบุว่ามีกลุ่มเสี่ยงท่ีมีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ซึ่งในจํานวนนี้
ได้แก่ ผู้เคยเสพยาเสพติด (ร้อยละ 83.4)  ผู้ที่เคยถูกจับกุม/ผู้ต้องหา (ร้อยละ 52.3)  และผู้ท่ีเคยค้ายาเสพติด 
(ร้อยละ 40.0)  เป็นต้น   
 6. ประชาชนร้อยละ 45.7 ระบุว่ามีเจ้าหน้าท่ีรัฐสนับสนุน/เข้าไปกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด  
ซ่ึงในจํานวนนี้มีเกิดข้ึนมาก – มากท่ีสุด (ร้อยละ 9.2)  ปานกลาง (ร้อยละ 14.6)  และน้อย – น้อยท่ีสุด (ร้อยละ 
21.9)  สําหรับเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีดําเนินการดังกล่าวพบในจังหวัดสุราษฎร์ธานีมากท่ีสุด (ร้อยละ 60.9)  รองลงมาได้แก่ 
สงขลา (ร้อยละ 55.6)  ชลบุรี (ร้อยละ 55.5)  และพิษณุโลก (ร้อยละ 54.4)  ขณะท่ีจังหวัดอ่ืนมีประมาณร้อยละ 35 – 44  
ส่วนอยุธยาเกิดข้ึนน้อยกว่าจังหวัดอ่ืน (ร้อยละ 26.8) 
 7. ประชาชนสูงถึงร้อยละ 99.7 มีความพึงพอใจต่อโครงการชุมชนอุ่นใจฯ ซ่ึงในจํานวนนี้มีความ
พึงพอใจมาก – มากท่ีสุดร้อยละ 83.9  ปานกลางร้อยละ 12.3  และน้อยร้อยละ 3.5  โดยจังหวัดขอนแก่น และอยุธยามี
ความพึงพอใจมาก – มากท่ีสุดสูงกว่าจังหวัดอ่ืน คือ ร้อยละ 96.3 และ 90.3 ตามลําดับ  ขณะท่ีจังหวัดอ่ืนมีประมาณ
ร้อยละ 76 – 88 
 8. ประชาชนร้อยละ 99.3 มีความเชื่อม่ันต่อโครงการชุมชนอุ่นใจฯว่าจะสามารถแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในอนาคตได้  ซ่ึงในจํานวนนี้มีความเชื่อม่ันมาก – มากท่ีสุดร้อยละ 79.6  ปานกลางร้อยละ 15.5  และน้อย
ร้อยละ 4.2  โดยจังหวัดขอนแก่นมีความเชื่อม่ันมาก – มากท่ีสุดสูงกว่าจังหวัดอ่ืน (ร้อยละ 95.9)  รองลงมา                
ได้แก่ อยุธยา (ร้อยละ 83.2)  ชลบุรี (ร้อยละ 82.4)  และพิษณุโลก (ร้อยละ 80.0)  ขณะท่ีจังหวัดอ่ืนมีประมาณร้อยละ 
71 – 78  ส่วนจังหวัดสงขลามีร้อยละ 68.4 
 
7.   เรื่อง   แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553 – 2557 “บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย” 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
(กปภ.ช.) เสนอดังนี้  
  1. อนุมัติบทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยเป็นบทเพ่ิมเติมในแผนการป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553 – 2557    
  2. เห็นชอบมอบหมายให้กระทรวง กรม องค์กรและหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ จังหวัด อําเภอ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืน ๆ ถือปฏิบั ติตามแผนการป้องกันและบรรเทา                 
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553 – 2557 “บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย” อีกบทหนึ่ง    

 สาระสําคัญของร่างแผนหลักการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553 – 2557 
“บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย” สรุปได้ดังนี้  

 1. หลักการและเหตุผล    ภายหลังเหตุการณ์มหาวิกฤติอุทกภัยเม่ือปี 2554 ซ่ึงได้สร้างความ
สูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างมหาศาล การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจําเป็นต้องอาศัยการ
ประสานความร่วมมือของแต่ละหน่วยงานในการบริหารในภาวะวิกฤติท่ีเป็นระบบเดียวกัน  (Single Command) จึง
จะทําให้การจัดการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
แห่งชาติ (กปภ.ช.) จึงได้ใช้อํานาจตามมาตรา 7 และมาตรา 44   แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
พ.ศ. 2550 ให้มีการปรับปรุงแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2553 – 2557 ด้วยการเพ่ิมเติม
“บทว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย”  

 2. วัตถุประสงค์  เพ่ือบูรณาการแผนงานและการปฏิบัติการของหน่วยงานของรัฐ  การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาท่ีเก่ียวข้องไว้ด้วยกันอย่างเป็นรูปธรรม   เพ่ือมีองค์กรรับผิดชอบในการกําหนดนโยบายและบริหาร
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จัดการน้ําและอุทกภัยท่ีเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานการบริหารจัดการน้ํา  การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําและอุทก
ภัย  เพ่ือให้การกําหนดแนวทางการทํางาน การสั่งการ และการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วมีความสอดคล้องเป็น
เอกภาพเดียวกันในการอํานวยการ และบริหารจัดการทุกพ้ืนท่ีให้เป็นแนวทางเดียวกัน ซ่ึงจะทําให้การบริหารจัดการ
น้ําและอุทกภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและสามารถแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต่อไป   

 3. การจัดตั้งองค์กรปฏิบัติ  ให้จัดต้ังองค์กรปฏิบัติท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยจากน้ําและอุทกภัย ดังนี้    
           3.1 กนอช. มีหน้าท่ีกําหนดนโยบายและแผนปฏิบัติการบริหารจัดการน้ํา การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยให้เป็นไปอย่างมีระบบเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐนําไปปฏิบัติ  
           3.2 กบอ. มีหน้าท่ีจัดทําแผนปฏิบัติการและดําเนินการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยตามนโยบาย
ของ กนอช. กําหนดวิธีดําเนินการของหน่วยงานของรัฐ เพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ําและอุทกภัยเป็นไปโดย
เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนเพ่ือประโยชน์ในการบริหารจัดการน้ํา การเตรียมการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย 
           3.3 สํานักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ (สบอช.) มีหน้า ท่ี 
ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องในการรวบรวมข้อมูลเก่ียวกับสภาพภูมิอากาศ สภาพน้ําในลุ่มน้ําและ
เข่ือนหรือท่ีกักเก็บน้ํา สภาพพ้ืนท่ีบริเวณท่ีน้ําไหลผ่านแนวทางการเตือนภัย เพ่ือการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย 
และการเตรียมการช่วยเหลือประชาชน 
           3.4 บก.ปภ.ช. รับผิดชอบบังคับบัญชา อํานวยการ วินิจฉัยสั่งการ ควบคุมและประสานความ
ร่วมมือในการบริหารจัดการสาธารณภัย ตามความรุนแรงระดับ 3 (อุทกภัยขนาดใหญ่)  และ ระดับ 4 (อุทกภัยขนาด
ร้ายแรงอย่างยิ่ง) 
           3.5 ศอร.ปภ.ช. รับผิดชอบประสานงานและบูรณาการข้อมูลและการปฏิบัติการของหน่วยงาน
ท่ีเก่ียวข้องในภาวะปกติ ภาวระใกล้เกิดภัย และภาวะเกิดภัย กรณีความรุนแรงของสาธารณภัย ระดับ 1  (อุทกภัย
ขนาดเล็ก) และระดับ 2  (อุทกภัยขนาดกลาง)   
           3.6 กองอํานวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (องค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล/   
เมืองพัทยา/อําเภอ/สํานักงานเขต/จังหวัด/กรุงเทพมหานคร) รับผิดชอบการอํานวยการ ควบคุม ปฏิบัติงาน และ
ประสานการปฏิบัติเก่ียวกับการดําเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในเขตพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ  
           3.7 ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ส่วนหน้า เป็นส่วนหน้าระดับจังหวัดท่ีมีหน้าท่ีปฏิบัติงาน                 
ตามการบัญชาการเหตุการณ์จากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ (บก.ปภ.ช. )                   
เม่ือมีการยกระดับความรุนแรงของสาธารณภัยเป็นระดับ 3 และระดับ 4  
      4.  การเช่ือมโยงกลไกการจัดการสาธารณภัยขององค์กรภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ. 2550 กับองค์บริหารจัดการน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ ได้แก่ กปภ.ช. กนอช.ซ และ กบอ.  
         5. ข้ันตอนการปฏิบัติ  เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการปฏิบัติงานขององค์กรปฏิบัติต่าง ๆ                      
ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารจัดการน้ําและอุทกภัย ตามระดับความรุนแรงของภัยท่ีเกิดข้ึน 
 
8. เรื่อง มติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ครั้งท่ี 1/2556 (ครั้งท่ี 144) 
    คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและรับทราบเก่ียวกับมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ              
ครั้งท่ี 1/2556 (ครั้งท่ี 144) เม่ือวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ 2556 ตามท่ีกระทรวงพลังงานเสนอดังนี้  
    1. เห็นชอบ  

1.1 แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน 
    1.2 ร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซ้ือขายไฟฟ้า
ระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (Inter-Governmental Memorandum of Understanding for 
the Establishment of the Regional Power Coordination Centre in the Greater Mekong Subregion : 
IGM) 

1.3 ร่างสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการน้ําเง้ียบ 1 
1.4 การพิจารณาอัตราการรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืช 
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พลังงานในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 
1.5 แผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554- 2573) 

    2. รับทราบการขยายอายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการน้ํางึม 1 และเซเสด และการเพ่ิมจุดซ้ือขาย 
รวมท้ัง โครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน 

 สาระสําคัญของมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ มีดังนี้  
 1. เห็นชอบแนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน 

      1.1 ให้ขยายเวลาตรึงราคาก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนท่ี 18.13 บาทต่อกิโลกรัม ไปจนถึงเดือน
มีนาคม 2556 โดยให้กระทรวงพลังงานคํานึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดกับผู้มีรายได้น้อยด้วย 
      1.2 ให้ปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนให้สะท้อนต้นทุนโรงแยกก๊าซธรรมชาติท่ี 
24.82 บาทต่อกิโลกรัม ภายในปี 2556 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณา
แนวทางการปรับราคาขายปลีกก๊าซ LPG ภาคครัวเรือน และการบรรเทาผลกระทบกลุ่มครัวเรือนรายได้น้อย และร้านค้า 
หาบเร่ แผงลอยอาหาร  
      1.3 มอบหมายให้สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา พิจารณาดําเนินการแก้ไขคําสั่งนายกรัฐมนตรีท่ี 4/2547 เรื่อง กําหนดมาตรการเพ่ือแก้ไขและป้องกันภาวะการ
ขาดแคลนน้ํามันเชื้อเพลิง เพ่ือให้ครัวเรือนรายได้น้อย และร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร สามารถรับเงินชดเชยจาก
กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงได้ 
   2. เห็นชอบร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลต่อการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการซ้ือขายไฟฟ้า
ระหว่างประเทศสมาชิกในอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง (Inter-Governmental Memorandum of Understanding for 
the Establishment of the Regional Power Coordination Centre in the Greater Mekong Subregion : 
IGM)  และเสนอรัฐสภาให้ความเห็นชอบต่อไปตามนัยแห่งมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 
    3. เห็นชอบร่างสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการน้ําเง้ียบ 1 และมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลงนามในสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการน้ําเง้ียบ 1 กับผู้พัฒนาโครงการ เม่ือร่างสัญญาฯ 
ได้ผ่านการตรวจพิจารณาจากสํานักงานอัยการสูงสุด 
    ท้ังนี้   หากจําเป็นต้องมีการแก้ไขร่างสัญญาฯ ท่ีไม่กระทบต่ออัตราค่าไฟฟ้าท่ีระบุไว้ใน                    
ร่างสัญญาฯ และเง่ือนไขสําคัญ รวมท้ังการปรับกําหนดเวลาของแผนงาน (Milestones) ท่ีเก่ียวข้องกับกําหนดการจ่าย
ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในช่วงก่อนการลงนามสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าเพ่ือให้เหมาะสมกับช่วงเวลาในการกักเก็บน้ําและการ
ทดสอบโรงไฟฟ้า ให้อยู่ในอํานาจการพิจารณาของคณะกรรมการ กฟผ. ในการแก้ไขโดยไม่ต้องนํากลับมาเสนอขอความ
เห็นชอบอีก 

     4. เห็นชอบอัตราการรับซ้ือไฟฟ้าจากโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน
ในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) 
       สําหรับโครงการท่ีมีปริมาณพลังไฟฟ้าเสนอขายไม่เกิน 1 เมกะวัตต์ ด้วยอัตรา 4.50 บาทต่อ
หน่วย เป็นระยะเวลา 20 ปี และมอบหมายให้คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานเร่งจัดทําระเบียบการรับซ้ือไฟฟ้าก๊าซ
ชีวภาพจากพืชพลังงานภายใต้โครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน ในรูปแบบ Feed-in Tariff ต่อไป 
     5. เห็นชอบแผนปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี (พ.ศ. 2554- 2573)  และให้แต่งต้ัง
คณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานในการกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
อนุรักษ์พลังงาน 
    6. รับทราบการขยายอายุสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการน้ํางึม 1 และเซเสด และการเพ่ิมจุดซ้ือ
ขาย ดังนี้  
       6.1 การขยายอายุของสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการน้ํางึม 1 และโครงการเซเสดออกไป เพ่ือให้
ครอบคลุมระยะเวลาท่ีรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาว (ฟฟล.) จะคืนพลังงานไฟฟ้า โดยใช้เง่ือนไขและอัตราค่าไฟฟ้าเดิม (ฟฟล.  
ซ้ือไฟฟ้าจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ช่วงเวลา Peak 1.74 บาทต่อหน่วย และช่วงเวลา Off Peak 
1.34 บาทต่อหน่วย) ท้ังนี้ ให้มีการขยายอายุสัญญาฯ ดังนี้ 

         -  ขยายอายุสัญญาฯ โครงการน้ํางึม 1 ออกไป 3 ปี (26 กุมภาพันธ์ 2557 –  
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25 กุมภาพันธ์ 2560) 
          -  ขยายอายุสัญญาฯ โครงการเซเสด ออกไป 4 ปี (1 พฤษภาคม 2556 - 30 เมษายน  
2560) 
 
       6 .2 ให้ แ ก้ ไขจุ ดส่ งมอบมุกดาหาร - ปากบ่อ ท่ี เ ป็นจุ ด ท่ี  กฟผ.  ขายฝ่ ายเ ดี ยว 
เป็นจุดซ้ือและขาย 
        6.3 ให้ กฟผ. แก้ไขเพ่ิมเติมสัญญาซ้ือขายไฟฟ้าโครงการน้ํางึม 1 และโครงการเซเสด และ 
ให้ กฟผ. ลงนามในสัญญาแก้ไขเพ่ิมเติมต่อไป 
     7. รับทราบโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงานสีเขียวจากพืชพลังงาน ดังนี้ 
          7.1 ให้กระทรวงพลังงานจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือศึกษาโครงการวิสาหกิจชุมชนพลังงาน 
สีเขียวจากพืชพลังงานแบบให้ครบวงจร โดยมีองค์ประกอบคณะกรรมการเป็นผู้แทนจาก 9 กระทรวง ได้แก่ กระทรวง
พลังงาน กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกระทรวงพาณิชย์  
          7 .2 ให้ กระทรวงพลั งงานดํ า เนิ นโครงการวิ สาหกิจชุ มชนพลั งงานสี เ ขี ยวจาก 
พืชพลังงานโดยให้ดําเนินงานโครงการนําร่องในพ้ืนท่ี 3 ลักษณะ ได้แก่ พ้ืนท่ีแล้งน้ํา พ้ืนท่ีชุ่มน้ํา และพ้ืนท่ีปลูกข้าว 
ได้ผลผลิตไม่ได้มาตรฐาน และให้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดําเนินการจากกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ในวงเงิน 300 ล้านบาท โดยให้รายงานผลการดําเนินงานให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติทราบต่อไป 
 
12. เรื่อง กรอบยุทธศาสตร์การระบายมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังตามโครงการแทรกแซงตลาด 
มันสําปะหลังของรัฐบาล และมอบหมายผู้แทนในการเจรจาต่อรองและลงนามในสัญญาซ้ือขายผลิตภัณฑ์ 
มันสําปะหลังในรูปแบบรัฐต่อรัฐ 
      คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ในคราวประชุมครั้งท่ี 5/2556 เม่ือวันศุกร์ท่ี 8 มีนาคม 2556 ตามท่ีรองนายกรัฐมนตรี    
(นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)  ประธานกรรมการฯ เสนอดังนี้ 
           1. เห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์การระบายมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสําปะหลังตามโครงการ
แทรกแซงตลาดมันสําปะหลังของรัฐบาลตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยในส่วนของการเจรจาซ้ือขายผลิตภัณฑ์มัน
สําปะหลังแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ของรัฐบาลไทยกับรัฐบาลประเทศต่างๆ ให้ประธานคณะกรรมการนโยบายมัน
สําปะหลังอนุมัติการดําเนินการระบาย และอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ดําเนินการเจรจาซ้ือขายให้เป็นไปตาม
กรอบยุทธศาสตร์การระบายมันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์ฯ และเป็นผู้ลงนามในสัญญาซ้ือขายเม่ือเจรจาถึงท่ีสุดแล้ว 
            2. มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์หารือร่วมกับกระทรวงพลังงานในการจําหน่ายมันสําปะหลังใน
โครงการแทรกแซงตลาดมันสําปะหลังของรัฐบาลเพ่ือนําไปผลิตเป็นเอทานอลเป็นลําดับแรกก่อนท่ีจะจําหน่ายใน
รูปแบบรัฐต่อรัฐ เพ่ือประโยชน์ต่อการขยายการผลิตเอทานอลจากมันสําปะหลัง และรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า
เกษตรในระยะยาว 
 
13. เรื่อง แผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556  
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์  
ปี 2556  ตามท่ีนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการและผู้อํานวยการ
ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนเสนอ ดังนี้  
  คณะกรรมการศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนน ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2556 เม่ือวันท่ี 25 
มกราคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงรานต์ ปี 2556 เพ่ือให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จังหวัด   และอําเภอ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 และเห็นชอบให้ประสานกระทรวงคมนาคม กระทรวงวัฒนธรรม  กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาให้เข้ามามีส่วนร่วมให้เกิดวัฒนธรรมความ
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ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 โดยแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ปี 2556  มีสาระสําคัญดังนี้  

1. ชื่อในการรณรงค์ ใช้ชื่อว่า “สงกรานต์เป็นสุข ทุกคนปลอดภัย ร่วมใจรักษาวัฒนธรรม”   
2. ดําเนินการระหว่างวันท่ี 11-17 เมษายน 2556 รวม 7 วัน 
3. เป้าหมายการดําเนินงาน ให้สามารถลดจํานวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุ จํานวนผู้เสียชีวิตและ 

จํานวนผู้บาดเจ็บ (Admit) ให้เหลือน้อยท่ีสุดเม่ือเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2555 โดยให้จังหวัดอําเภอ และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นผู้กําหนดเป้าหมายในการดําเนินการของแต่ละพ้ืนท่ี  

4. มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 6 มาตรการ ได้แก่ 1) มารตรการด้านบริหารจัดการ  
2) มาตรการด้านการบังคับใช้กฎหมาย 3) มาตรการด้านสังคม 4) มาตรการด้านวิศวกรรมจราจร 5) มาตรการด้าน
การประชาสัมพันธ์ 6) มาตรการด้านบริการการแพทย์ฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย 

5. มาตรการเน้นหนัก ได้แก่ 1) การควบคุมความเร็ว 2) การควบคุมการเมาสุราแล้วขับข่ี 
ยานพาหนะ  3) การจัดพ้ืนท่ีเล่นน้ําสงกรานต์ท่ีมีความปลอดภัย 4) การเล่นน้ําสงกรานต์ท้ายรถกระบะให้มีความ
ปลอดภัย  5) การควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์  6) การควบคุมการเข้าถึงเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์  

6. ช่วงเวลาดําเนินการ กําหนดเป็น 3 ช่วงดังนี้  1) ช่วงเตรียมความพร้อม ระหว่างวันท่ี 1-28  
กุมภาพันธ์ 2556 2) ช่วงการรณรงค์ ระหว่างวันท่ี 1 มีนาคม – 10 เมษายน 2556 3) ช่วงควบคุมเข้มข้น ระหว่าง
วันท่ี 11-17 เมษายน 2556  

ท้ังนี้ ศูนย์อํานวยการความปลอดภัยทางถนนได้ประสานขอความร่วมมือให้กระทรวงคมนาคม  
กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2556 แล้ว 
 
14. เรื่อง การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อยในฤดูการผลิตปี 2555/2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบและอนุมัติตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม (อก.) เสนอ ดังนี้ 
  1. เห็นชอบการให้ความช่วยเหลือเพ่ิมค่าอ้อยในอัตราตันละ 160.00 บาท ตามมติคณะกรรมการ
อ้อยและน้ําตาลทราย (กอน.) เพ่ือให้ชาวไร่อ้อยได้รับค่าอ้อย ในระดับท่ีคุ้มต้นทุนการผลิต ด้วยวิธีการกู้เงิน โดยให้
กองทุนอ้อยและน้ําตาลทรายกู้เงินจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)  
  2. อนุมัติให้กองทุนฯ กู้เงิน (Straight loan) จาก ธ.ก.ส. ตามนัยมาตรา 27 (6) แห่งพระราชบัญญัติ
อ้อยและน้ําตาลทราย พ.ศ. 2527 ในอัตราดอกเบ้ียผ่อนปรน เพ่ือนํามาช่วยเหลือเพ่ิมค่าอ้อยในฤดูการผลิตปี 
2555/2556 ในอัตราตันอ้อยละ 160.00 บาท โดยให้จ่ายตรงให้กับชาวไร่อ้อยในทุกตันอ้อยท่ีส่งเข้าหีบในโรงงาน
น้ําตาลทราย ในฤดูการผลิตปี 2555/2556 จากผลผลิตอ้อยเบ้ืองต้นท่ี 94.64 ล้านตัน รวมเป็นจํานวนเงินประมาณ 
15,142.40 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบ้ีย) หรือจํานวนเงินท่ีจะต้องจ่ายตามปริมาณอ้อยเข้าหีบจริงฤดูการผลิตปี 
2555/2556 ตามแผนชําระหนี้ของกองทุนฯ ใช้ระยะเวลา ประมาณ 14 เดือน โดยให้ อก. ควบคุม ตรวจสอบ กํากับ
ดูแลการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวไร่อ้อยให้ถึงมือชาวไร่อ้อยท่ีมีสิทธิ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ มีการบันทึกบัญชีให้
เกษตรกรชาวไร่อ้อยเป็นลูกหนี้ของกองทุนฯ และให้มีข้อมูลลูกหนี้แยกเป็นรายให้ชัดเจน อีกท้ังจัดระบบควบคุม 
ตรวจสอบ และกํากับดูแลโดยมีหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องร่วมดําเนินการด้วย และรายงานให้คณะรัฐมนตรีทราบ 
  ท้ังนี้   ให้กระทรวงอุตสาหกรรมรับความเห็นของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติเก่ียวกับการเร่งรัดให้กระทรวงอุตสาหกรรมนําผลการศึกษาวิจัยแนวทางการปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลของไทย ซ่ึงสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)  ได้ดําเนินการศึกษาเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว  ไปพิจารณาร่วมกับสํานักงบประมาณและคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือกําหนดแนวทางการปรับ
โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยท้ังระบบให้เหมาะสมเป็นธรรมและเป็นท่ียอมรับของทุกฝ่าย แล้วให้นําเสนอคณะรัฐมนตรี
ต่อไป   พร้อมท้ัง ให้กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งรัดการดําเนินงานของคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทราย (กอน.) ใน
การพิจารณากําหนดราคาอ้อยข้ันต้นและผลตอบแทนการผลิตและจําหน่ายน้ําตาลทรายข้ันต้น  ในแต่ละฤดูกาลผลิต
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม เพ่ือประกาศให้ชาวไร่อ้อยและผู้เก่ียวข้องได้ทราบล่วงหน้าก่อนเริ่มฤดูกาลหีบอ้อย 
ท้ังนี้ เพ่ือให้ชาวไร่อ้อยสามารถพิจารณาตัดสินใจขายอ้อยของตนในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม   และเป็นประโยชน์สูงสุด  
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แต่งตั้ง 
20.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1. เสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการพิจารณาร่างกฎหมาย 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ แต่งต้ังกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความม่ันคงของมนุษย์ จํานวน 2 ราย  ตามท่ีกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ เสนอดังนี้               
1. นายวัลลภ พลอยทับทิม 2. นายไพโรจน์ วรรณสาย เพ่ือแทนนายวัฒนา นวลสุวรรณ และนายจําลอง ศรีประสาธน์ 
กรรมการฯ ท่ีลาออก ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 19 มีนาคม 2556 เป็นต้นไป 
 
  2. แต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงยุติธรรม 
                  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอชื่อผู้ประสานงาน 
คณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) ของกระทรวงยุติธรรม (ยธ.) ท่ีขอเปลี่ยนแปลง ปคร. จาก นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็น  นางสุวณา  สุวรรณจูฑะ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็น ปคร. ของ ยธ. 
 
 
  3. สาธารณรัฐยูกันดาขอแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐยูกันดาประจําประเทศไทย 
               คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามท่ีรัฐบาลสาธารณรัฐยูกันดาเสนอขอแต่งต้ัง นายโอฬาร วีรวรรณ เป็น
กงสุลกิตติมศักด์ิสาธารณรัฐยูกันดาประจําประเทศไทย สืบแทน นายทวี บุตรสุนทร ตามท่ีกระทรวงการต่างประเทศ 
เสนอ 
 
  4. แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ 
(กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายสมชาติ สร้อยทอง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ให้ดํารง
ตําแหน่ง ท่ีปรึกษาการพาณิชย์ (นักวิชาการพาณิชย์ทรงคุณวุฒิ) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์ ต้ังแต่
วันท่ี 24 ธันวาคม 2555 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  5. แต่งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแต่งต้ังนายณพงศ์ ศิริขันตยกุล รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการ
ผู้แทนกระทรวงการคลัง ในคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) แทน นางจินดา สังข์ศรีอินทร์ ท่ีพ้นจาก
ตําแหน่งตามวาระ ตามท่ีกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬาเสนอ  
 

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


