
    วนันี ้(6 พฤษภาคม 2557) เวลา 12.00  น. ณ ห้องประชมุสยามปฐพีพิทกัษ์ ชัน้ 10  

สํานกังานปลดักระทรวงกลาโหม  นายนิวฒัน์ธํารง บญุทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่การ

กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชมุคณะรัฐมนตรี  ซึง่ผลการประชมุสรุปสาระสําคญัดงันี ้

  1.  เร่ือง   ขอความเห็นชอบตอ่ร่างปฏิญญาเนปิดอว์วา่ด้วยการบรรลกุารเป็น 

    ประชาคมอาเซียน ปี ค.ศ. 2015  (Nay Pyi Taw Declaration on  

    Realization of ASEAN  Community   by 2015)   

  2.  เร่ือง  ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชมุระดบัผู้ นํา ครัง้ท่ี 8 แผนงานการพฒันา

    เขตเศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  

  3.  เร่ือง  โอนข้าราชการ  (กระทรวงยตุธิรรม) 

  4.  เร่ือง  โอนข้าราชการ (สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 

  5.  เร่ือง  การโอนข้าราชการ (สํานกันายกรัฐมนตรี)  

  6.  เร่ือง   การแตง่ตัง้ข้าราชการพลเรือนสามญัประเภทบริหาร ระดบัสงู (กระทรวง

    เกษตรและสหกรณ์) 

  7.  เร่ือง   แตง่ตัง้คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแหง่ชาต ิ 

 

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

 เอกสารชุดนีเ้ป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชมุคณะรัฐมนตรีเท่านัน้ 

สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบทีสํ่านกัเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

โทร . 0 2280-9000 ต่อ 268 หรือ 436 

สํานกัโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชมุคณะรัฐมนตรี 

ทกุวนัองัคาร หรือวนัทีมี่การประชมุ ทางสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจงัหวดั  

รับฟังไดท้างสถานีวิทยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจงัหวดั 

สํานกัโฆษก   สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โทร. 0 2288-4396 

 

 

 

................... 

 

 

 

 

 

 



1. เร่ือง  ขอความเหน็ชอบต่อร่างปฏิญญาเนปิดอว์ว่าด้วยการบรรลุการเป็นประชาคมอาเซียน ปี 

ค.ศ. 2015  (Nay Pyi Taw Declaration on Realization of ASEAN  Community   by 2015)   

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีกระทรวงการตา่งประเทศ (กต.) เสนอ ดงันี ้ 

  1. เห็นชอบตอ่ร่างปฏิญญาเนปิดอว์ว่าด้วยการบรรลกุารเป็นประชาคมอาเซียน ปี ค.ศ. 

2015  (Nay Pyi Taw Declaration on Realization of ASEAN  Community   by 2015)   

  2. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้แทนท่ีได้รับมอบหมายเป็นหวัหน้าคณะผู้แทนไทยในการประชมุ

สดุยอดอาเซียนครัง้นีร่้วมรับรองปฏิญญาฯ  

  3.  หากมีความจําเป็นต้องแก้ไขร่างปฏิญญาฯ ท่ีไมใ่ชส่าระสําคญัหรือไมข่ดัตอ่

ผลประโยชน์ของไทยก่อนการรับรอง ให้ กต. ดําเนินการได้โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา

อีก  

  สาระสาํคัญของเร่ือง  

  กต.  รายงานวา่  

1. ด้วยเมียนมาร์ ประธานอาเซียน ปี 2557  จะเป็นเจ้าภาพจดัการประชมุสดุยอด 

อาเซียน ครัง้ท่ี 24  ระหวา่งวนัท่ี 10-11  พฤษภาคม 2557 ณ เนปิดอว์  โดยคาดวา่ในการประชมุดงักลา่ว

จะมีการรับรองเอกสารผลลพัธ์ร่วมกนั 1 ฉบบั  ได้แก่  ปฏิญญา เนปิดอว์ วา่ด้วยการบรรลกุารเป็น

ประชาคมอาเซียน ปี ค.ศ. 2015 

2.  ร่างปฏิญญาเนปิดอว์วา่ด้วยการบรรลกุารเป็นประชาคมอาเซียน ปี ค.ศ. 2015  ซึง่ 

ผู้ นําอาเซียนจะรับรองโดยไมมี่การลงนาม มีสาระสําคญัเป็นการระบปุระเดน็สําคญัตา่ง ๆ  ท่ีประเทศ

สมาชิกอาเซียนต้องเร่งดําเนินการเพ่ือบรรลกุารเป็นประชาคมอาเซียนภายในปี 2558  โดยเป็นการเน้นยํา้

ในประเดน็ท่ีผู้ นําอาเซียนได้เคยตกลงไว้แล้ว อาทิ  การเร่งรัดการดําเนินงานตามแผนงานการจดัตัง้

ประชาคมอาเซียน การจดัทําวิสยัทศัน์อาเซียนภายหลงัปี 2558  และการปรับปรุงกลไกการดําเนิน

ความสมัพนัธ์ระหวา่งอาเซียนกบัภายนอกภมูิภาค  โดยไมมี่การเสนอข้อริเร่ิมหรือการดําเนินการใหม ่ๆ  แต่

อยา่งใด  ซึง่การร่วมรับรองปฏิญญาฯ จะเป็นการแสดงถึงความมุง่มัน่ของไทยท่ีจะร่วมกบัประเทศอาเซียน

ในการบรรลกุารจดัตัง้ประชาคมอาเซียนในปี 2558  รวมทัง้กระชบัความสมัพนัธ์กบัภายนอกภมูิภาคในมิติ

ตา่ง   ๆ   อย่างครอบคลมุ   ตลอดจนเป็นการแสดงเจตนารมณ์ของไทยท่ีจะดําเนินการในประเด็นตา่งๆ  ท่ี

อาเซียนเคยตกลงกนัไว้แล้ว   

3.  ร่างปฏิญญาฯ  เป็นเอกสารแสดงเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนในประเด็น 

ตา่ง ๆ  ท่ีอาเซียนให้ความสําคญั โดยมิได้ใช้ถ้อยคําหรือมีบริบทท่ีเป็นการแสดงเจตนาท่ีจะก่อให้เกิด

พนัธกรณีระหวา่งกนัตามกฎหมายระหวา่งประเทศ  ดงันัน้ ร่างปฏิญญาฯ  จงึไมเ่ป็นสนธิสญัญาตาม

กฎหมายระหวา่งประเทศ และไมมี่ประเดน็ท่ีจะต้องพิจารณาตามมาตรา 190  ของรัฐธรรมนญูแหง่

ราชอาณาจกัรไทย  และโดยท่ีร่างปฏิญญาฯ เป็นเอกสารยืนยนัเจตนารมณ์ของประเทศสมาชิกอาเซียนใน

การสง่เสริมและร่วมมือทางการเมือง เศรษฐกิจ  และสงัคม ซึง่เป็นการเน้นยํา้ถึงความร่วมมือในมิติตา่ง ๆ 

ท่ีอาเซียนได้ดําเนินการอยู่แล้ว ดงันัน้   การรับรองร่างปฏิญญา จงึมิได้เป็นการกระทําอนัมีผลเป็นการ



อนมุตังิานหรือโครงการ หรือมีผลเป็นการสร้างความผกูพนัเพิ่มเตมิกบัคณะรัฐมนตรีชดุใหม ่ตามมาตรา 

181  (3)  ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  

 

2. เร่ือง ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชุมระดับผู้นํา ครัง้ท่ี 8 แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม

ฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT)  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ี รัฐมนตรีประจําสํานกันายกรัฐมนตรี (นายวรเทพ 

รัตนากร) รัฐมนตรีประจําแผนงาน IMT-GT เสนอ ดงันี ้

  1. เห็นชอบตอ่ร่างแถลงการณ์ร่วมการประชมุระดบัผู้ นํา ครัง้ท่ี 8  แผนงานการพฒันาเขต

เศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Draft Joint Statement of the Eighth Summit of 

Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle) โดยให้สํานกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจ

และสงัคมแหง่ชาต ิ(สศช.) สามารถปรับปรุงถ้อยคําในแถลงการณ์ร่วมฯ ได้ในกรณีท่ีมิใชก่ารเปล่ียนแปลง

สาระสําคญั โดยไมต้่องนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือให้ความเห็นชอบอีก 

  2. มอบหมายเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาตเิป็นผู้แทน

พิเศษของนายกรัฐมนตรี (Special Envoy) เพ่ือปฏิบตัหิน้าท่ีประธานท่ีประชมุระดบัผู้ นํา ครัง้ท่ี 8 แผนงาน

การพฒันาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (Indonesia-Malaysia-Thailand Growth 

Triangle : IMGT-GT) ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ 

  3. เห็นชอบการกําหนดองค์ประกอบคณะผู้แทนไทยในการประชมุระดบัผู้ นํา ครัง้ท่ี 8 

แผนงาน IMT-GT ณ กรุงเนปิดอร์ สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมียนมาร์ ประกอบด้วย เลขาธิการ

คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ(ผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี) ปลดักระทรวงการ

ตา่งประเทศ ปลดักระทรวงพาณิชย์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาต ิ

อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ ท่ีปรึกษาด้านนโยบายและแผนงานของสํานกังานคณะกรรมการ

พฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ และประธานสภาธุรกิจ IMT-GT ประเทศไทย 

3. เร่ือง โอนข้าราชการ  (กระทรวงยตุธิรรม) 

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีกระทรวงยตุธิรรมมีความประสงค์ ขอรับโอน นายธงทอง 

จนัทรางศ ุปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี สํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี มาดํารงตําแหนง่ปลดักระทรวง

ยตุธิรรม (นกับริหาร ระดบัสงู) สํานกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม โดยผู้ มีอํานาจสัง่บรรจทุัง้สองหนว่ยงานได้

ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว  และให้นําเสนอขอความเห็นชอบตอ่คณะกรรมการการเลือกตัง้ ทัง้นี ้ตัง้แต่

วนัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ เป็นต้นไป 

 

4. เร่ือง โอนข้าราชการ (สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) 

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีสํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความประสงค์ขอรับ

โอน นายกิตตพิงษ์ กิตยารักษ์ ปลดักระทรวงยตุธิรรม สํานกังานปลดักระทรวงยตุธิรรม มาดํารงตําแหนง่ท่ี

ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา (นกับริหารระดบัสงู) สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี โดยให้

กําหนดช่ือในสายงานตามตวับคุคลผู้ได้รับการแตง่ตัง้ โดยยงัคงตําแหนง่ในสายงานเดมิและให้ผู้ ได้รับ



แตง่ตัง้ ได้รับเงินเดือน เงินประจําตําแหนง่ และสิทธิประโยชน์อ่ืนท่ีได้รับอยูเ่ดมิ โดยผู้ มีอํานาจสัง่บรรจทุัง้

สองหนว่ยงานได้ตกลงยินยอมในการโอนแล้ว  และให้นําเสนอขอความเห็นชอบตอ่คณะกรรมการการ

เลือกตัง้  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ เป็นต้นไป 

 

5. เร่ือง การโอนข้าราชการ (สาํนักนายกรัฐมนตรี)  

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบตามท่ีสํานกันายกรัฐมนตรีมีความประสงค์ขอรับโอน พลโท 

ภราดร  พฒันถาบตุร ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา สํานกัเลขาธิการนายกรัฐมนตรี มา

ดํารงตําแหนง่ปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี (นกับริหาร ระดบัสงู) สํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี  โดยผู้ มี

อํานาจสัง่บรรจทุัง้สองหน่วยงานได้ตกลงยินยอมในการโอนข้าราชการดงักลา่วแล้ว   และให้นําเสนอขอ

ความเห็นชอบตอ่คณะกรรมการการเลือกตัง้  ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ เป็นต้นไป 

 

6. เร่ือง  การแต่งตัง้ข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหาร ระดับสูง (กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์) 

  คณะรัฐมนตรีมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้นายวราวธุ  ขนัตยิานนัท์  ผู้ตรวจราชการกระทรวง  

สํานกังานปลดักระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   ให้ดํารงตําแหนง่อธิบดี  (นกับริหารสงู)    กรมฝน

หลวงและการบินเกษตร  และให้นําเสนอขอความเห็นชอบตอ่คณะกรรมการการเลือกตัง้ ทัง้นี ้ ตัง้แตว่นัท่ี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แตง่ตัง้ เป็นต้นไป 

 

7. เร่ือง  แต่งตัง้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิ 

  คณะรัฐมนตรีมีมตเิห็นชอบแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แหง่ชาต ิตามท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเสนอ  จํานวน 8 คน  จากผู้ เช่ียวชาญในด้าน

ตา่ง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกบัการสง่เสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม  ซึง่ประกอบด้วย  ผู้แทนจากภาคเอกชน

ไมน้่อยกวา่ก่ึงหนึง่ ดงันี ้(1)  นายสนัทดั  สมชีวิตา (ภาคเอกชน)  กรรมการมลูนิธิสถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย 

(ด้านบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม)  (2) นายพยงุ  นพสวุรรณ (ภาคเอกชน)  กรรมการ

มลูนิธิรักษ์โลก   (ด้านทรัพยากรป่าไม้)  (3) รองศาสตราจารย์ ศริินธรา สิงหรา ณ อยธุยา  รองคณบดีฝ่าย

วิเทศสมัพนัธ์  คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี (ด้านสาธารณสขุและสขุภาพ)  (4)  นายอชัพร 

จารุจินดา   (ภาคเอกชน)  ประธานกรรมการ คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ด้าน

กฎหมาย)  (5)  นายพยงุศกัดิ ์ ชาตสิทุธิผล  (ภาคเอกชน)  ประธานกิตตมิศกัดิ์  สภาอตุสาหกรรมแหง่

ประเทศไทย (ด้านบริหารจดัการ)  (6) นายสมหวงั  ดํารงพงศาวฒัน์  ข้าราชการบํานาญ (ด้านสิ่งแวดล้อม

เมืองและผงัเมือง)  (7) นายเจนกิจ  นภาวรรณ  (ภาคเอกชน)   กรรมการผู้จดัการ บริษัทอาเคอร์บนั จํากดั  

และบริษัทอาร์เชน จํากดั  (ด้านสถาปัตยกรรม) (8)  นายสธุา  ขาวเธียร  อาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั (ด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม)  

.......................................................... 


