
http://www.thaigov.go.th                                                      วันท่ี 28 พฤษภาคม 2556          
  
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.30 น. ณ ห)องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ทําเนียบรัฐบาล   นางสาวยิ่งลักษณ: ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป;นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
 จากนั้น นายธีรัตถ:  รัตนเสวี โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  พร)อมด)วย ร)อยโทหญิง สุณิสา           
เลิศภควัต และนายชลิตรัตน: จันทรุเบกษา  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได)แถลงขEาวผลการประชุม
คณะรัฐมนตรี สรุปสาระสําคัญได)ดังนี้ 
  

กฎหมาย 
   5.  เรื่อง  รEางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วEาด)วยการรับรองและเสริมสร)างสิทธิชุมชนใน 
    การจัดการท่ีดินของชุมชน พ.ศ. ....  
   

เศรษฐกิจ – สังคม 
  10.   เรื่อง   การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสEวน 
    ราชการ จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2556 
  11.  เรื่อง  ขอเงินงบกลางชEวยเหลือเกษตรกรผู)ประสบภัยพิบัติด)านการเกษตรปK 2555 กรณี
    พิเศษ 
  13.  เรื่อง   กรอบการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยปK 2556 
 

แต�งตั้ง 
  28.  เรื่อง  แตEงต้ัง 
 1.   การแตEงต้ังผู)รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวEาการกระทรวงการทEองเท่ียวและ
  กีฬา  
 2.   แตEงต้ังประธานกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิเพ่ือดํารงตําแหนEงแทนผู)ซ่ึงพ)นจาก 
  ตําแหนEงตามวาระ 
 3.   แตEงต้ังกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์  
 4.  แตEงต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ 
  บริหารสถาบันวัคซีนแหEงชาติ  
 5.  แตEงต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการอุทยานแหEงชาติ  
 
 

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

 เอกสารชุดนี้เป�นเอกสารข�าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท�านั้น 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย�างเป�นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

 โทร . 0 2280-9000 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ�ายทอดสดการแถลงข�าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส�วนต�างจังหวัด  

รับฟ;งได<ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห�งประเทศไทยประจําจังหวัด 
สํานักโฆษก   สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 
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กฎหมาย 
5. เรื่อง ร�างระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด$วยการรับรองและเสริมสร$างสิทธิชุมชนในการจัดการท่ีดินของ
ชุมชน พ.ศ. ....  
  คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 1 ซ่ึงมี
รองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยูEบํารุง) เป;นประธานกรรมการฯ ในคราวประชุมครังท่ี 1/2556 วันศุกร:ท่ี 22 
กุมภาพันธ: 2556 ท่ีมีมติเห็นชอบในหลักการรEางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วEาด)วยการรับรองและเสริมสร)างสิทธิ
ชุมชนในการจัดการท่ีดินของชุมชน พ.ศ. .... ตามท่ีสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (คณะกรรมการประสานงาน
เพ่ือจัดให)มีโฉนดชุมชน) เสนอ และให)สEงรEางระเบียบฯ ให)สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาตEอไป  
   สาระสําคัญของร�างระเบียบ  
  รEางระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วEาด)วยการรับรองและเสริมสร)างสิทธิชุมชนในการจัดการท่ีดินของ
ชุมชน พ.ศ. .... ยังคงหลักการให)ชุมชนได)บริหารจัดการและครอบครองใช)ประโยชน:ในท่ีดินของรัฐท่ีชุมชนครอบครอง
มาแตEเดิม และให)ชุมชนเป;นกลไกสําคัญในระดับพ้ืนท่ีในการปYองกันไมEให)มีการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล)อมบริเวณรอบ ๆ ชุมชนอีกตEอไป และได)เพ่ิมเติมบทบาทรัฐในการเข)าไปจัดทําระบบและเสริมสร)างความ
เข)มแข็งให)กับชุมชนเพ่ือให)เกิดการพัฒนาอยEางยั่งยืน โดยมีสาระสําคัญสรุปได)ดังนี้  
  1. แก)ไขชื่อระเบียบให)สอดคล)องกับข)อเท็จจริงในการดําเนินงานท่ีได)จัดให)ชุมชนมีสิทธิในการใช)
ประโยชน:ในท่ีดินของรัฐ ซ่ึงเป;นหลักการในการให)สิทธิชุมชนในการจัดการท่ีดินของรัฐซ่ึงสอดคล)องกับนโยบายของ
รัฐบาล ข)อ 5.4 สร)างความเป;นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในการใช)ประโยชน:ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติฯ   
   2. ให)ยกเลิกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วEาด)วยการจัดให)มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 และระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วEาด)วยการจัดให)มีโฉนดชุมชน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555  
  3. กําหนดนิยามคําวEา “สิทธิชุมชนในการจัดการท่ีดินของชุมชน” หมายความวEา การอนุญาตให)
ชุมชนรEวมกันบริหารจัดการท่ีดินของรัฐท่ีชุมชนได)ครอบครองและใช)ประโยชน:ท่ีดินดังกลEาวมาอยEางตEอเนื่อง เพ่ือสร)าง
ความม่ันคงในการอยูEอาศัย และการใช)ประโยชน:ท่ีดินของชุมชน  
  4. กําหนดให)มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกวEา “คณะกรรมการรับรองและเสริมสร)างสิทธิชุมชนใน
การจัดการท่ีดินของชุมชน” เรียกโดยยEอวEา “กรส”ประกอบด)วย รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป;น
ประธานกรรมการ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมาย และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เป;น
รองประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนEงจํานวนหกคน กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิจํานวนแปดคน รองปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรีหรือผู)ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรีท่ีปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีมอบหมาย เป;นกรรมการและ
เลขานุการ และให)ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีแตEงต้ังข)าราชการในสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีจํานวนสองคนเป;น
ผู)ชEวยเลขานุการ   
   5. กําหนดให)คณะกรรมการมีอํานาจหน)าท่ี ดังตEอไปนี้  
   5.1 เสนอนโยบาย และงบประมาณ ในการดําเนินงานรับรอง และเสริมสร)างสิทธิชุมชนใน
การจัดการท่ีดินของชุมชนตEอคณะรัฐมนตรี  
   5.2 ให)ความเห็นชอบแผนงาน และโครงการ เก่ียวกับการดําเนินงานรับรองและเสริมสร)าง
สิทธิชุมชนในการจัดการท่ีดินของชุมชน 
    ฯลฯ  
  6. กําหนดให)สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบงาน ดังตEอไปนี้  
   6.1 งานการจัดให)มีสิทธิชุมชนในการจัดการท่ีดินของชุมชน และงานการเสริมสร)างและ
สนับสนุนการบริหารจัดการของชุมชน  
   6.2 งานธุรการ งานประชุม งานศึกษาหาข)อมูลและกิจกรรมตEาง ๆ ท่ีเก่ียวข)องกับงานของ
คณะกรรมการ ฯลฯ  
  7. กําหนดให)คณะกรรมการซ่ึงดํารงตําแหนEงอยูEในวันกEอนท่ีระเบียบนี้ใช)บังคับ คงอยูEในตําแหนEง
ตEอไปจนกวEาจะมีการแตEงต้ังคณะกรรมการตามระเบียบนี้  
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   8. กําหนดให)ชุมชนท่ีได)รับความเห็นชอบให)ดําเนินงานโฉนดชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วEาด)วยการจัดให)มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 กEอนวันท่ีระเบียบนี้ใช)บังคับ เป;นชุมชนท่ีได)รับอนุญาตให)มีสิทธิชุมชนใน
การจัดการท่ีดินของชุมชนตามระเบียบนี้   
  9. กําหนดให)บรรดาประกาศ คําสั่งและมติคณะกรรมการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วEาด)วย
การจัดให)มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติมท่ีใช)บังคับอยูEในวันกEอนวันท่ีระเบียบนี้ใช)บังคับให)ยังคงมีผลใช)
บังคับตEอไปเพียงเทEาท่ีไมEขัดหรือแย)งกับระเบียบนี้ จนกวEาจะมีประกาศ คําสั่งและมติคณะกรรมการตามระเบียบนี้ใช)
บังคับ   
  10. กําหนดให)บรรดาคําขอเพ่ือดําเนินงานโฉนดชุมชนตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วEาด)วยการ
จัดให)มีโฉนดชุมชน พ.ศ. 2553 และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติมท่ีได)ยื่นไว)กEอนวันท่ีระเบียบนี้ใช)บังคับ และยังคงอยูEระหวEางการ
พิจารณาให)ถือวEาเป;นคําขอ เพ่ือขอรับสิทธิชุมชนในการจัดการท่ีดินของชุมชนตามระเบียบนี้ และให)ดําเนินการตEอไป
ตามหลักเกณฑ: วิธีการ และเง่ือนไขท่ีระเบียบนี้กําหนด  
 

เศรษฐกิจ – สังคม 
10.  เรื่อง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส�วนราชการ จังหวัดและ
สถาบันอุดมศึกษา ประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2556 
  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ เห็นชอบและอนุมัติตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังนี้ 
  1. รับทราบผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ (รอบ 12 เดือน) 
เบ้ืองต)นของสEวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ตามมติ ก.พ.ร. ครั้งท่ี 
2/2556  วันท่ี 27 มีนาคม 2556) เม่ือสํานักงาน ก.พ.ร. ได)รับผลการประเมินท่ีครบถ)วนและสมบูรณ:แล)ว ขออนุมัติ
เป;นหลักการในการปรับปรุงแก)ไขผลคะแนนให)มีความครบถ)วน เพ่ือนําไปใช)จัดสรรเงินรางวัลประจําปKงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ให)กับสEวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาตEอไป 
  2. เห็นชอบการขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณเพ่ิมเติมจํานวน 1,400 ล)านบาท เพ่ือใช)สําหรับ
การจัดสรรเป;นเงินรางวัลประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให)กับสEวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ท่ีได)
จัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปK
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
  3. อนุมัติให)สEวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีเงินงบประมาณเหลือจEายประจําปK
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ซ่ึงเป;นเงินงบประมาณท่ีได)รับอนุมัติให)กันไว)เบิกเหลื่อมปK สามารถโอนเปลี่ยนแปลงรายการ
เงินงบประมาณเหลือจEายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปต้ังจEายในงบบุคลากร รายการเงินรางวัลสําหรับผู)บริหาร 
และผู)ปฏิบัติงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี เพ่ือเบิกจEายเป;นเงินรางวัลสําหรับผลการปฏิบัติงานประจําปKงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 โดยไมEต)องขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเป;นราย ๆ ไป ท้ังนี้ เป;นการผEอนผันวิธีปฏิบัติตาม
ระเบียบวEาด)วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 และท่ีแก)ไขเพ่ิมเติม 
  สาระสําคัญของเรื่อง 

1. หลักการจ�ายเงินรางวัลประจําป5 มีดังนี้ 
                             1.1 การจัดสรรเงินรางวัล เป;นการจEายคEาตอบแทนตามผลงาน (Performance Pay) ซ่ึงเป;น
คEาตอบแทนท่ีไมEมีผลผูกพันระยะยาว เพ่ือจูงใจให)ข)าราชการสร)างสรรค:ผลงานโดยยึดโยงกับเปYาประสงค:ขององค:กร
เป;นสําคัญ 
                             1.2 สEวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ท่ีได)ดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการและมีผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองประจําปKผEานเกณฑ:ในระดับมาตรฐานหรือบรรลุคEา
เปYาหมาย คือ ต้ังแตEระดับคะแน 3.0000 คะแนนข้ึนไปจึงมีสิทธิได)รับการจัดสรรเงินรางวัลประจําปK 
                             1.3 จํานวนเงินรางวัลท่ีสEวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาได)รับข้ึนอยูEกับผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสEวนราชการจังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 
                   2. การจัดสรรเงินรางวัลประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2555 
                   สํานักงาน ก.พ.ร. จะนําผลคะแนนของสEวนราชการ จังหวัดและสถาบันอุดมศึกษา ท่ีสมบูรณ:ไป
คํานวณเพ่ือจัดสรรเป;นเงินรางวัลประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให)กับสEวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา 
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ตามหลักเกณฑ: แนวทางและวิธีการจัดสรรเงินรางวัล ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2554ซ่ึงใช)ในการจัดสรรเงินรางวัล 
ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2555 ด)วย ตามมติคณะรัฐมนตรี  (19 มีนาคม 2556) 
                   3. ข้ันตอนการจัดสรรเงินรางวัลประจําป5งบประมาณ พ.ศ. 2555 มีดังนี้ 
                             3.1 สEวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ท่ีมีเงินงบประมาณเหลือจEายประจําปK
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ซ่ึงเป;นเงินงบประมาณท่ีได)รับอนุมัติให)กันไว)เบิกเหลื่อมปK จะต)องขออนุมัติสํานักงบประมาณ
เพ่ือโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณเหลือจEายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปต้ังจEายในงบบุคลากร 
รายการเงินรางวัลสําหรับผู)บริหารและผู)ปฏิบัติงานท่ีมีผลการปฏิบัติงานดี เพ่ือเบิกจEายเป;นเงินรางวัลสําหรับผลการ
ปฏิบัติงานประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2555 
                             3.2 กระทรวงการคลัง (กค.) โดยกรมบัญชีกลาง จะดําเนินการจัดทําหลักเกณฑ:การเบิก
จEายเงินรางวัลประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2555ของ กค. สําหรับจEายเงินรางวัลให)กับสEวนราชการ จังหวัด และ
สถาบันอุดมศึกษา 
                   ท้ังนี้ การจัดสรรเงินรางวัลประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงาน ก.พ.ร. ได)แจ)งยอดจํานวนเงิน
รางวัลของแตEละหนEวยงานท่ีได)รับการจัดสรรไปยังสEวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา เรียบร)อยแล)ว เม่ือ
วันท่ี 11 เมษายน 2556 โดย สํานักงบประมาณ (สงป.) จะดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลงรายการเงินงบประมาณเหลือ
จEายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปต้ังจEายในงบบุคลากร รายการเงินรางวัลสําหรับผู)บริหารและผู)ปฏิบัติงานท่ีมี
ผลการปฏิบัติงานดีเพ่ือเบิกจEายเป;นเงินรางวัลสําหรับผลการปฏิบัติงานประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให)กับสEวน
ราชการฯ ท่ีมีเงินงบประมาณเหลือจEายท่ีได)รับอนุมัติให)กันไว)เบิกเหลื่อมปK และกรมบัญชีกลางจะดําเนินการจัดทํา
หลักเกณฑ:การเบิกจEายเงินรางวัลประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ กค. สําหรับจEายเงินรางวัลให)กับสEวนราชการ 
จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา ซ่ึงคาดวEาสEวนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาจะได)รับการจEายเงินรางวัล
ประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภายในเดือนเมษายน2556 
 
11. เรื่อง ขอเงินงบกลางช�วยเหลือเกษตรกรผู$ประสบภัยพิบัติด$านการเกษตรป5 2555 กรณีพิเศษ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณรายจEายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบกลาง รายการเงิน
สํารองจEายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป;น ภายในกรอบวงเงิน จํานวน 1,969,139,492 บาท เพ่ือชEวยเหลือเกษตรกร             
ผู)ประสบอุทกภัย ภัยศัตรูพืชระบาด ภัยแล)ง  วาตภัย ภัยฝนท้ิงชEวง และภัยอากาศแปรปรวน (ออกซิเจนในน้ําตํ่า) ชEวง
ประสบภัยระหวEางเดือนมกราคม ถึงเดือนธันวาคม 2555 ให)แกEเกษตรกรจํานวน 143,079 ราย เป;นกรณีเฉพาะ ตาม
มติคณะกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะท่ี 3 (ฝiายเศรษฐกิจ) เม่ือวันท่ี 2 พฤษภาคม 2556  โดยให)กระทรวง
เกษตรและสหกรณ:ขอทําความตกลงในรายละเอียดกับสํานักงบประมาณตามข้ันตอนตEอไป ตามความเห็นของสํานัก
งบประมาณ ดังนี้  
  1. เกษตรกรผู)ประสบภัยด)านพืช (กรมสEงเสริมการเกษตร) จํานวน 5 ภัย ได)แกE อุทกภัย  ภัยศัตรูพืช
ระบาด ภัยแล)ง วาตภัยและภัยฝนท้ิงชEวง จํานวน 24 จังหวัด ได)แกE จังหวัดฉะเชิงเทรา เชียงราย ชัยภูมิ  ชุมพร ตาก 
นครสวรรค: นครศรีธรรมราช บึงกาฬ ปราจีนบุรี พะเยา พังงา พิษณุโลก  สระแก)ว สุพรรณบุรี สุราษฎร:ธานี อุตรดิตถ:  
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี ราชบุรี เลย นEาน มหาสารคาม ลพบุรี  และจังหวัดสุรินทร: เกษตรกร จํานวน 134,116 
ราย  วงเงินชEวยเหลือ 1,865,865,155 บาท  
  2. เกษตรกรผู)ประสบภัยด)านประมง (กรมประมง) จํานวน 2 ภัย ได)แกE อุทกภัยและอากาศ
แปรปรวน  (ออกซิเจนในน้ําตํ่า) จํานวน 13 จังหวัด ได)แกE  จังหวัดขอนแกEน ฉะเชิงเทรา  ชัยภูมิ ตาก นEาน นครปฐม 
ปราจีนบุรี พังงา พิษณุโลก เพชรบูรณ: สระบุรี  สุราษฎร:ธานี  และจังหวัดอุบลราชธานี เกษตรกร จํานวน 8,000 ราย 
วงเงินชEวยเหลือ 100,361,332 บาท  

3. เกษตรกรผู)ประสบภัยด)านปศุสัตว: (กรมปศุสัตว:)  จํานวน 1 ภัย ได)แกE อุทกภัย  จํานวน 5  
จังหวัด ได)แกE  จังหวัดนครปฐม ปราจีนบุรี เพชรบูรณ: สระแก)ว  และจังหวัดสุโขทัย  เกษตรกร จํานวน 963 ราย  
วงเงินชEวยเหลือ 2,913,005 บาท  
โดยให)กรมสEงเสริมการเกษตร กรมประมง และกรมปศุสัตว:  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานและรวบรวมสEงสนักงบ
ประมาณ พร)อมท้ังจัดทําคําขออนุมัติจัดสรรงบประมาณในคราวเดียวกัน และให)ถือวEาคําขอดังกลEาวเป;นคําขออนุมัติ
จัดสรรงบประมาณของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ:การเกษตร (ธ.ก.ส.) พร)อมสําเนาเสEง ธ.ก.ส. สํานักงานใหญE  
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13. เรื่อง  กรอบการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยป5 2556 
                    คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหEงชาติเสนอ ดังนี้ 
   1. รับทราบสถานการณ:ความเสี่ยงในเศรษฐกิจโลก  และภาวะเศรษฐกิจไทยซ่ึงจะมีผลกระทบตEอ
แนวโน)มเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในชEวงตEอไป 
   2. เห็นชอบกรอบการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจปK 2556 และมาตรการรักษาเสถียรภาพของ
เศรษฐกิจ 
   3. มอบหมายให)หนEวยงานเจ)าภาพหลักรับมาตรการไปจัดทําแผนปฏิบัติการรEวมกับหนEวยงานท่ี 
เก่ียวข)อง เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้ 
    3.1   กระทรวงการคลัง เป;นหนEวยงานเจ)าภาพในการดําเนินการ (มาตรการด)านการเงิน)
โดยประสานงานกับธนาคารแหEงประเทศไทย 
     3.2   กระทรวงการคลัง เป;นหนEวยงานเจ)าภาพในการดําเนินการ (มาตรการด)านการคลัง) 
    3.3   กระทรวงเกษตรและสหกรณ: (ด)านเกษตร) กระทรวงการคลัง (ด)าน SMEs) กระทรวง
อุตสาหกรรม (ด)านอุตสาหกรรมขนาดใหญE) กระทรวงการทEองเท่ียวและกีฬา (ด)านทEองเท่ียว) กระทรวงพาณิชย: (ด)าน
การสEงออก) กระทรวงพลังงาน (ด)านพลังงาน) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ด)านเทคโนโลยี
สารสนเทศ) และกระทรวงการคลัง (ด)านผู)มีรายได)น)อย) เป;นหนEวยงานเจ)าภาพในการดําเนินการ (มาตรการเฉพาะ
ด)านเพ่ือสนับสนุนการผลิตสินค)าและบริการ การสEงออกการลงทุนและรายได)ของประชาชน)  
                    สาระสําคัญของเรื่อง 
                    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ และกระทรวงการคลัง รายงานวEา 
เศรษฐกิจไทยในระยะ 1 ปKข)างหน)ากําลังเผชิญกับความเสี่ยงจากความลEาช)าในการฟopนตัวของเศรษฐกิจโลก รวมท้ังผล
จากการดําเนินมาตรการขยายปริมาณเงินเพ่ือกระตุ)นเศรษฐกิจในหลายประเทศ สEงผลให)มีเงินทุนไหลมาสูEภูมิภาค
เอเชียจํานวนมากทําให)เงินบาทแข็งคEาข้ึนอยEางรวดเร็ว และเป;นการแข็งคEามากกวEาเงินสกุลอ่ืนในภูมิภาค  ซ่ึงจะสEงผล
กระทบตEอเศรษฐกิจไทยท้ังในระยะสั้นและระยะยาว  ดังนั้น เพ่ือให)เศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและยายตัวได)อยEางเต็ม
ศักยภาพ  จําเป;นต)องบูรณาการการทํางานรEวมกันระหวEางหนEวยงานท่ีเก่ียวข)องและดําเนินการรEวมกันอยEางเรEงดEวน 
สํานักงานฯ และกระทรวงการคลังจึงได)จัดทํากรอบการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจไทยปK 2556 ข้ึน โดยสรุป
สาระสําคัญ ดังนี้ 
   1. ความเส่ียงในเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต�อเศรษฐกิจไทย 
                              1.1 สงครามคEาเงินและการกระตุ)นเศรษฐกิจด)วยมาตรการเฉพาะกิจของประเทศ 
มหาอํานาจในโลก  (Quantitative Easing and Currency Wars)  เพ่ือกระตุ)นเศรษฐกิจภายในของแตEละประเทศ
ด)วยการขยายปริมาณเงิน ได)กEอให)เกิดสภาพคลEองสEวนเกินจํานวนมาก  สภาพคลEองสEวนเกินดังกลEาวคาดวEาจะยังคง
สร)างแรงกดดันตEอการเคลื่อนย)ายเงินทุนเข)าสูEภูมิภาคเอเชียอยEางตEอเนื่อง  ในขณะเดียวกันเศรษฐกิจโลกในไตรมาส
แรกของปK 2556 ยังฟopนตัวอยEางลEาช)าและเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียสEวนใหญEขยายตัวในอัตราชะลอลง สภาพการณ:
ดังกลEาวทําให)ประเทศตEางๆ  ลดอัตราดอกเบ้ียอยEางตEอเนื่องในเดือนพฤษภาคมเพ่ือกระตุ)นเศรษฐกิจและลดแรงกดดัน
ด)านคEาเงิน 
                              มาตรการขยายปริมาณเงินของสหรัฐฯ ญ่ีปุiน และสหราชอาณาจักร คาดวEาจะสEงผลให)มี
สภาพคลEองสEวนเกินสะสมในระบบการเงินโลก ณ สิ้นปK 2556 จํานวนประมาณ 5.86 ล)านล)านดอลลาร: สรอ. ซ่ึงมี
ปริมาณสูงกวEาสภาพคลEองสEวนเกินสะสมจํานวน 1.85 ล)านล)านดอลลาร: สรอ. ในชEวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ
สหรัฐฯ (Hamburger Crisis)  ในปK 2549 โดยในครั้งนั้นมาตรการขยายปริมาณเงินเพ่ือกระตุ)นเศรษฐกิจก็สEงผล
กระทบตEอกรแข็งคEาของเงินบาท จนกระท่ังธนาคารแหEงประเทศไทย (ธปท.) ต)องออกมาตรการดํารงเงินสํารองเงิน
นําเข)าระยะสั้น (The Reserve Requirement on Short-term Capital Inflows) เพ่ือควบคุมการไหลเข)าของ
เงินทุนระยะสั้นเป;นการชั่วคราว เพ่ือรักษาเสถียรภาพของเงินบาทและลดผลกระทบด)านลบตEอเศรษฐกิจ   
    1.2 ถึงแม)วEาเศรษฐกิจไทยยังมีพ้ืนฐานท่ีแข็งแกรEง โดยมีหนี้สาธารณะ อัตราเงินเฟYอ การ
วEางงาน และหนี้ท่ีไมEกEอให)เกิดรายได)ในระบบการเงินอยูEในระดับตํ่า ในขณะท่ีทุนสํารองเงินตราระหวEางประเทศ และ
ทุนสํารองตEอสินทรัพย:เสี่ยงของสถาบันการเงินอยูEในระดับสูงและม่ันคง รวมท้ังภาวะการผลิตและบริการในบางสาขา
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ยังคงขยายตัวดี อยEางไรก็ดี การดําเนินนโยบายการเงินแบบผEอนคลายในหลายประเทศสEงผลให)มีเงินทุนเคลื่อนย)าย
ไหลเข)าสุทธิอยEางตEอเนื่อง โดยเฉพาะอยEางยิ่งในชEวง 3 ไตรมาสท่ีผEานมา เงินทุนไหลเข)าจากประเทศอยูEในระดับท่ีสูง
มาก สEวนใหญEเข)าไปลงทุนในตลาดตราสารหนี้และตลาดหลักทรัพย: จึงมีผลทําให)เงินบาทแข็งคEาอยEางตEอเนื่อง และยัง
เป;นการแข็งคEามากกวEาประเทศคูEแขEงท่ีสําคัญในภูมิภาค จึงทําให)ภาคการสEงออกได)รับผลกระทบและการลงทุนใน
สินทรัพย:ตEาง ๆ มีสัญญาณท่ีจะไมEสะท)อนป~จจัยพ้ืนฐานท่ีเป;นจริง  
    1.3 เศรษฐกิจไทยในไตรมาสท่ี 1 ปK 2556 ขยายตัวในอัตราร)อยละ 5.3 เม่ือเทียบกับ
ไตรมาสเดียวกันของปKท่ีแล)ว และเม่ือเทียบกับไตรมาสท่ีผEานมา (ไตรมาสท่ี 4 ปK 2555) ติดลบร)อยละ 2.2 แสดงให)
เห็นถึงสัญญาณชะลอตัวอยEางชัดเจนจากป~ญหาความเสี่ยงดังกลEาวซ่ึงมีผลทําให)การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตํ่ากวEา
เปYาหมายและศักยภาพท่ีควรจะเป;น โดยเฉพาะมูลคEาการสEงออกตํ่ากวEาเปYาหมายครึ่งหนึ่ง และภาวการณ:การใช)จEาย
ของประชาชนท่ีมีแรงกระตุ)นจากมาตรการของรัฐบาล เชEน โครงการรถยนต:คันแรก การปรับคEาจ)างข้ันตํ่า 300 บาท 
และโครงการรับจํานําสินค)าเกษตร เป;นต)น ก็เริ่มอEอนแรงเชEนกัน  
    จากรายงานผลกระทบของเงินบาทท่ีแข็งคEาตEอภาคเศรษฐกิจจริงซ่ึงหนEวยงานตEาง 
ๆ รายงานตามมติ ครม. พบวEา ภาคการสEงออกท่ีมีการใช)วัตถุดิบภายในประเทศเป;นหลักได)รับผลกระทบโดยตรง โดย
จากการประมาณการ ภาคอุตสาหกรรมมีรายได)จากการสEงออกลดลงประมาณ 79,660 ล)านบาท ในชEวง 4 เดือนแรก 
และภาคเกษตรมีรายได)ลดลง 7,694 ล)านบาท  ในชEวง 3 เดือนแรก ในขณะท่ีสาขาการทEองเท่ียวในประเทศได)รับ
ผลกระทบจากการท่ีคนไทยเลือกเดินทางไปทEองเท่ียวในตEางประเทศเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ ด)านการจัดเก็บรายได)ของรัฐ 
คาดวEาในชEวง 4 เดือนแรก จะสEงผลกระทบให)การจัดเก็บภาษีมูลคEาเพ่ิมจากการนําเข)าลดลง 4,570 ล)านบาท และ
อากรขาเข)าลดลง 1,266 ล)านบาท  
   2. กรอบการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจป5 2556  
   จากป~ญหาความเสี่ยงและผลกระทบดังกลEาวข)างต)น มีป~จจัยท่ีจะกระทบตEอเสถียรภาพ
เศรษฐกิจท่ีต)องเฝYาระวังอยEางใกล)ชิดใน 5 ด)าน ได)แกE (1) ภาวะเศรษฐกิจโลกท่ีฟopนตัวได)ช)ากวEาความคาดหวังและมี
ความเสี่ยงท่ีจะเข)าสูEวิกฤตเศรษฐกิจอีก (2) การแก)ป~ญหาด)วยการพิมพ:เงินของประเทศมหาอํานาจ ทําให)สงคราม
อัตราแลกเปลี่ยนยังคงดําเนินตEอไปและสEงผลให)เงินทุนไหลเข)าประเทศไทย (3) คEาเงินบาทท่ีแข็งข้ึนและผันผวนสEงผล
กระทบตEอรายได)จากการสEงออกสินค)าและบริการ (4) แรงขับเคลื่อนจากมาตรการสร)างรายได)-ลดรายจEาย-ขยาย
โอกาส ในปKแรกมีแนวโน)มลดลง ในขณะท่ีการเบิกจEายงบลงทุนโครงการขนาดใหญEอาจจะมีความลEาช)ากวEา
กําหนดการ และ (5) การลงทุนในตลาดหลักทรัพย:และตลาดอสังหาริมทรัพย: ต)องดูแลให)สอดคล)องกับพ้ืนฐานทาง
เศรษฐกิจ โดยระมัดระวังไมEให)เป;นการเก็งกําไรจนเกิดฟองสบูE ซ่ึงจะกEอให)เกิดผลกระทบตEอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ  
   ดังนั้น จึงมีความจําเป;นจะต)องดําเนินมาตรการเพ่ือรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจท้ังในระยะ
สั้น และสร)างความเข)มแข็งรวมท้ังสร)างภูมิคุ)มกันให)กับเศรษฐกิจในระยะ 1 ปKข)างหน)า โดยกรอบการรักษาเสถียรภาพ
ของเศรษฐกิจให)ความสําคัญกับการดําเนินมาตรการท่ีรัฐบาลสามารถกํากับได) และลดความเสี่ยงจากป~จจัยท่ีรัฐบาล
ไมEสามารถกํากับได) ดังนี้  
     2.1 การสร$างความเช่ือม่ันและเสถียรภาพระยะส้ัน โดย  
      2.1.1 ดูแลเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยนมิให)แข็งคEากวEาประเทศคูEแขEงและ
ประเทศคูEค)าจนกระทบตEอศักยภาพของเศรษฐกิจท้ังในระยะสั้นและระยะยาว   
      2.1.2 ดูแลการดําเนินนโยบายการคลังและนโยบายการเงินให)มีความสอดคล)องกัน 
เพ่ือโอกาสในการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีเต็มศักยภาพและมีเสถียรภาพ โดยการประสานงานอยEางใกล)ชิดระหวEาง
หนEวยงานกลางท่ีมีบทบาทหลักด)านการดูแลเสถียรภาพเศรษฐกิจ ได)แกE กระทรวงการคลัง (กค.) สํานักงบประมาณ 
(สงป.) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหEงชาติ (สศช.) และธนาคารแหEงประเทศไทย (ธปท.)   
     2.1.3 สร)างความเชื่อม่ันในตEางประเทศ โดยผEานการเผยแพรEข)อมูลท่ีถูกต)องและ
การเยือนตEางประเทศของคณะผู)แทนของประเทศ  
     2.2 การรักษาศักยภาพการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจให$สามารถขยายตัวได$ร$อยละ 5 
อย�างต�อเนื่อง โดย  
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      2.2.1 สร)างฐานการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนในประเทศ ด)วยการเพ่ิม
รายได)-ลดรายจEาย และสร)างโอกาสให)กับประชาชน ท้ังการขยายฐานรายได)เกEาและสร)างรายได)ใหมE เพ่ือสEงเสริมการ
กระจายรายได)ท่ีดีข้ึน  
     2.2.2 สนับสนุนการสร)างรายได)จากตEางประเทศด)านการสEงออก การทEองเท่ียว 
และการลงทุนในภาคธุรกิจท่ีเหมาะสมในตEางประเทศ  
     2.2.3 ดําเนินนโยบายการคลังท่ีมีวินัย ขยายฐานภาษีและเพ่ิมความสามารถในการ
สร)างรายได)ของภาครัฐ ลดการขาดดุลงบประมาณให)เข)าสูEสภาวะสมดุลในระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยจัดให)มีการลงทุน
ในโครงสร)างพ้ืนฐานท่ีจําเป;นและเป;นประโยชน:ตEอประเทศในระยะยาว ด)วยการควบคุมหนี้สาธารณะให)อยูEภายใต)
กรอบวินัยการคลังท่ีกําหนด  
     2.2.4 ปรับโครงสร)างเศรษฐกิจและโครงสร)างภาษีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขEงขันและเพ่ือการเจริญเติบโตท่ียั่งยืนในระยะยาวตามแผนยุทธศาสตร:ประเทศไทย  
  3. การดําเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ ประกอบด)วยมาตรการด)านการเงิน 
มาตรการด)านการคลัง และมาตรการเฉพาะด)าน ดังนี้  
    3.1 มาตรการด$านการเงิน โดยประสานงานกับ ธปท. ในการดําเนินมาตรการสําคัญ ซ่ึง
ประกอบด)วย 7 มาตรการ ได)แกE  
     3.1.1 ซ้ือขายเงินตราตEางประเทศเพ่ือดูแลคEาเงินบาทให)มีเสถียรภาพและไมEแข็งคEา
มากกวEาความสามารถในการปรับตัวของภาคการผลิตและบริการ  
    3.1.2 ดําเนินนโยบายอัตราดอกเบ้ียอยEางเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและการ
รักษาเสถียรภาพของเศรษฐกิจ  
     3.1.3 ดําเนินมาตรการกํากับดูแลสถาบันการเงิน (Macro Prudential 
Measures) เพ่ือดูแลเสถียรภาพของสถาบันการเงินและเศรษฐกิจโดยรวม  
      3.1.4 พิจารณาใช)มาตรการจํากัดเงินทุนไหลเข)าอยEางระมัดระวังเม่ือมีความจําเป;น
โดยมีการประเมินผลกระทบอยEางรอบคอบกEอนการดําเนินการ และอยูEภายใต)การกํากับดูแลของรัฐบาลอยEางใกล)ชิด 
                                 3.1.5 บริหารจัดการเงินทุนสํารองเงินตราระหวEางประเทศ เพ่ือเพ่ิมอัตรา
ผลตอบแทนของสินทรัพย:โดยเพ่ิมประเภทสินทรัพย:ท่ี ธปท.สามารถลงทุนได) 
                                3.1.6 ชEวยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยEอม (SMEs) ให)สามารถบรรเทา
ผลกระทบของคEาเงินบาท 
                                 3.1.7 สร)างความรEวมมือระหวEางประเทศในภูมิภาคเพ่ือดูแลอัตราแลกเปลี่ยนให)
เป;นไปในทิศทางเดียวกัน 
                       3.2 มาตรการด$านการคลังประกอบด)วย 6 มาตรการ ได)แกE 
                                3.2.1 กํากับดูแลการเบิกจEายงบประมาณและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ ให)เป;นไป
ตามเปYาหมายท่ีกําหนด 
                                3.2.2 กําหนดการโครงการลงทุนขนาดใหญEให)ได)ตามแผนงานในครึ่งหลังของ
ปK 2556 
                               3.2.3 กําหนดให)รัฐวิสาหกิจชําระหนี้และปรับโครงสร)างหนี้ ท่ี เป;นเ งินตรา
ตEางประเทศ ซ่ึงในป~จจุบันรัฐวิสาหกิจหลายแหEงได)เริ่มดําเนินการตามมาตรการดังกลEาวแล)ว เชEน บมจ.ทEาอากาศยาน
ไทยฯ และ บมจ.การบินไทยฯ เป;นต)น 
                                3.2.4 ปฏิรูปโครงสร)างภาษี ซ่ึงได)เริ่มดําเนินการในสEวนของภาษีเงินได)นิติบุคคล
และภาษีเงินได)บุคคลธรรมดาแล)ว 
                                3.2.5 สนับสนุนด)านสินเชื่อผEานสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ตามเปYาหมาย
ท่ีตั้งไว)และให)ความชEวยเหลือผู)ประกอบการและ SMEs ในการเพ่ิมเครื่องมือการคํ้าประกันการปYองกันความเสี่ยงด)าน
อัตราแลกเปลี่ยน 
                                3.2.6 สEงเสริมให)ภาคธุรกิจเอกชนไปลงทุนตEางประเทศในภาคธุรกิจท่ีเหมาะสม 
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                      3.3 มาตรการเฉพาะด$านเพ่ือสนับสนุนการผลิตสินค$าและบริการ การส�งออก การลงทุน
และรายได$ของประชาชน ใน 8 ด)านโดยจะแบEงเป;นมาตรการท่ีจะดําเนินการในชEวง 6 เดือน และมาตรการปรับ
โครงสร)างการผลิตท่ีสําคัญตามยุทธศาสตร:ของประเทศ ได)แกE (1) ด)านเกษตรเพ่ือยกระดับรายได)เกษตรกร (2) 
ด)าน SMEs เพ่ิมสัดสEวนเป;นร)อยละ 40 ของ GDP (3) ด)านอุตสาหกรรมขนาดใหญEขยายการลงทุนและพัฒนา
เทคโนโลยี (4) ด)านทEองเท่ียว เพ่ือเพ่ิมจํานวนนักทEองเท่ียว 24.7 ล)านคนในปK 2556 และรายได)เพ่ิมข้ึนเป;น 2 เทEาใน
ปK 2558 (5) การสEงออกขยายตัวร)อยละ 9 ในปK 2556 (6) ด)านพลังงานเพ่ือให)มีแหลEงพลังงานท่ีม่ันคงในราคาท่ี
เหมาะสม (7) ด)านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เพ่ือยกระดับเทคโนโลยีและการเข)าถึงบริการให)เป;นระดับแนวหน)าใน
ภูมิภาค และ (8) ผู)มีรายได)น)อย เพ่ือสร)างรายได)และกําลังซ้ือขยายการเข)าถึงแหลEงทุน และลดต)นทุนการประกอบ
อาชีพ 
 

แต�งตั้ง 
28. เรื่อง แต�งตั้ง 
  1. การแต�งตั้งผู$รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว�าการกระทรวงการท�องเท่ียวและกีฬา  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเป;นหลักการมอบหมายให)รัฐมนตรีวEาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ: 
(นายยุคล ลิ้มแหลมทอง) เป;นผู)รักษาราชการแทนรัฐมนตรีวEาการกระทรวงการทEองเท่ียวและกีฬา ในกรณีท่ี
รัฐมนตรีวEาการกระทรวงการทEองเท่ียวและกีฬาไมEอยูE  หรือไมEอาจปฏิบัติราชการได) หรือไมEมีผู)ดํารงตําแหนEง
รัฐมนตรีวEาการกระทรวงการทEองเท่ียวและกีฬา ตามนัยมาตรา 42 แหEงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผEนดิน พ.ศ. 2534 ตามท่ีกระทรวงการทEองเท่ียวและกีฬาเสนอ 
 
  2. แต�งตั้งประธานกรรมการผู$ทรงคุณวุฒิเพ่ือดํารงตําแหน�งแทนผู$ซ่ึงพ$นจากตําแหน�งตามวาระ 
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตEงต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการ
บริหารสถาบันเทคโนโลยีปYองกันประเทศเพ่ือดํารงตําแหนEงแทนผู)ซ่ึงพ)นจากตําแหนEงตามวาระ รวม 5 คน ตามท่ี
กระทรวงกลาโหมเสนอ ดังนี้ 1. พลอากาศเอก พงศธร บัวทรัพย: ประธานกรรมการ 2. พลโท เอกชัย วัชรประทีป 
กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิด)านเทคโนโลยีปYองกันประเทศ อุตสาหกรรมปYองกันประเทศ หรือวิทยาศาสตร:เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 3. นายบุญญรักษ:   ดวงรัตน:  กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิด)านบริหารจัดการและทรัพยากรบุคคล                   
4. นางสาวกริชผกา บุญเฟo�อง กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิด)านกฎหมาย 5. นางพันธ:ทิพย: สุรทิณฑ: กรรมการผู)ทรงคุณวุฒิ
ด)านการเงิน การบัญชีและการงบประมาณ การตรวจสอบ ประเมินผลและการบริหารความเสี่ยง ท้ังนี้ ต้ังแตEวันท่ี 28 
พฤษภาคม 2556 เป;นต)นไป  
 

1. แต�งตั้งกรรมการผู$ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตEงต้ังกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการลิขสิทธิ์ จํานวน 12 คน 
เนื่องจากกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิชุดเดิมได)ดํารงตําแหนEงมาครบกําหนดสองปKตามวาระแล)ว ตามท่ีกระทรวงพาณิชย:
เสนอ โดยมีรายชื่อดังตEอไปนี้ 1. นายสมพร มณีรัตนะกูล ผู)แทนสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต:แวร:ไทย 2. นายเทียนชัย 
ป��นวิเศษ ผู)แทนสมาพันธ:สมาคมภาพยนตร:แหEงชาติ 3. นายบูรพา อารัมภีร ผู)แทนสมาคมนักเขียนแหEงประเทศไทย    
4. นางสาวอEอนอุษา ลําเลียงพล ผู)แทนสมาคมโฆษณาแหEงประเทศไทย 5. นายวรพันธ: โลกิตสถาพร ผู)แทนสมาคมผู)
จัดพิมพ:และผู)จําหนEายหนังสือแหEงประเทศไทย 6. นายบารมี เรืองกาญจนเศรษฐ: ผู)แทนสมาคมโรงแรมไทย           
7. นายวิรัช อยูEถาวร ผู)ทรงคุณวุฒิ 8. นางสาวอรพรรณ พนัสพัฒนา ผู)ทรงคุณวุฒิ 9. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ:กุล 
ผู)ทรงคุณวุฒิ 10. นายเศรษฐา ศิระฉายา ผู)ทรงคุณวุฒิ 11. นายพิเศษ จียาศักด์ิ ผู)ทรงคุณวุฒิ 12. นางมรกต กุลธรรม
โยธิน ผู)ทรงคุณวุฒิ ท้ังนี้ ต้ังแตEวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 เป;นต)นไป  
 
  4. แต�งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู$ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการบริหารสถาบันวัคซีน
แห�งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติแตEงต้ังประธานกรรมการและกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
บริหารสถาบันวัคซีนแหEงชาติ ตามนัยมาตรา 13 (1) และ (3) แหEงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันวัคซีนแหEงชาติ 
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(องค:การมหาชน) พ.ศ. 2555 รวม 7 คน ตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอ ดังรายชื่อตEอไปนี้ นายธวัช สุนทราจารย: 
ประธานกรรมการ โดยกรรมการผู)ทรงคุณวุฒิประกอบด)วย นายมานิต  ธีระตันติกานนท: นายศุภมิตร ชุณห:สุทธิวัฒน: 
นายประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ: นายประเสริฐ เอ้ือวรากุล นางสาวยุพิน ลาวัณย:ประเสริฐ นางสาวกุลกัญญา          
โชคไพบูลย:กิจ ท้ังนี้ ต้ังแตEวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 เป;นต)นไป  
 
  5. แต�งตั้งกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการอุทยานแห�งชาติ  
  คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให)กรรมการอ่ืนในคณะกรรมการอุทยานแหEงชาติ ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได)มี
มติ (2 พฤศจิกายน 2555) แตEงต้ังไว) พ)นจากตําแหนEง จํานวน 7 คน และแตEงต้ังกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการอุทยาน
แหEงชาติใหมEแทน จํานวน 7 คน ตามท่ีกระทรวงทรัพยากรแหEงชาติและสิ่งแวดล)อมเสนอ ดังนี้ กรรมการอ่ืนท่ีให$พ$น
จากตําแหน�ง 1. นายเสรี เวชชบุษกร 2. นายนิวัติ เรืองพานิช 3. นายนิพนธ: ต้ังธรรม 4. นายธวัชชัย จึงเจริญ         
5. นายชัยรัตน: ชยามฤต 6. นายวิลาศ ผิวเหมาะ 7. นายฉกาจ ลาภานุพัฒน: กรรมการอ่ืนท่ีแต�งตั้งใหม�          
1. นายบุญเรือง สายศร 2. นายไพรัตน: ธารไชย 3. นายวิชิต พัฒนโกศัย 4. นายชลธิศ สุรัสวดี 5. นายชํานาญ พงษ:ศรี 
6. นายมาโนช การพนักงาน 7. นายสําราญ รักชาติ ท้ังนี้ ต้ังแตEวันท่ี 28 พฤษภาคม 2556 เป;นต)นไป  
 

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


