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สรปุผลการประชมุคณะรฐัมนตรี
วนัที ่๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เรือ่ง รางพระราชกฤษฎกีากำหนดหนวยงานของรฐัตามพระราชบญัญติั
ความรบัผดิทางละเมดิของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ (ฉบบัที่ ..) พ.ศ. ....

(สำนกังานคณะกรรมการกำกบัและสงเสรมิการประกอบธรุกจิประกนัภยั)
คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการ รางพระราชกฤษฎกีากำหนดหนวยงาน

ของรัฐตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (สำนักงานคณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกนัภยั) ตามทีก่ระทรวงการคลงัเสนอ โดยมสีาระสำคญัคอื กำหนดใหสำนกังาน
คณะกรรมการกำกับและสงเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยเปนหนวยงานของรัฐ
ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพื่อ
ใหคณะกรรมการ พนักงานและลูกจางของสำนักงานฯ ไดรับความคุมครองตาม
พระราชบัญญัติ ฯ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวดำเนินการตอไปได

เรือ่ง รางกฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีห่นวย
งานตองปฏบิตั ิพ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ

วธิกีาร และเงือ่นไขทีห่นวยงานตองปฏบิตั ิพ.ศ. .... ตามทีก่ระทรวงสาธารณสขุเสนอ
โดยมสีาระสำคญัคอื ใหมกีฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขทีห่นวยงาน
ตองปฏิบัติ พ.ศ. .... ออกตามความในพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว
พ.ศ. ๒๕๒๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๔ เพื่อขอความรวมมือจากหนวยงานที่ไดรับยกเวนไมตองรับใบอนุญาต
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กรณีผลิต ครอบครอง จำหนาย นำเขา สงออก หรือนำผานซึ่งเชื้อโรคหรือพิษจาก
สตัวเฉพาะในงานอนัเกีย่วกบัการควบคมุโรค การปองกนัโรค การบำบดัโรค การศกึษา
หรือการวิจัย ใหจดแจงขอมูลดังกลาวโดยสงตนฉบับตอกรมวิทยาศาสตรการแพทย
และเก็บสำเนาไวที่หนวยงานของตนเพื่อเปนหลักฐานในการตรวจสอบทุก ๓ เดือน
เพือ่จะไดทราบวา หนวยงานใดมเีชือ้โรคอะไรบาง และใหสงสำนกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไปได  

เรือ่ง รางระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการบรหิารการคลงัทีด่ี
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ รางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการบรหิารการคลงัทีด่ ีพ.ศ. .... ตามทีส่ำนกังาน ก.พ.ร. เสนอ โดยมสีาระสำคญั
คือ กำหนดความหมายและลักษณะของการบริหารการคลังที่ดี กำหนดแนวทาง
รายละเอียด และหนวยงานที่ตองจัดทำรายงานทางการคลัง กำหนดหลักเกณฑ
การวิเคราะหและสอบทานรายงานการคลังสาธารณะ กำหนดหนวยงานและ
หลกัเกณฑการนำรายงานทางการคลงัไป กำหนดงบประมาณรายจาย รวมทัง้กำหนด
วิธีการเปดเผยขอมูลทางการคลังตอสาธารณะ และสงสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไปได

เรือ่ง รางระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการจดัการเรือ่งราว
รองทกุข พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ รางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอ ซึ่งสำนัก
งานปลดัสำนกันายกรฐัมนตรไีดปรบัปรงุแกไขตามมตคิณะกรรมการกลัน่กรองเรือ่ง
เสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ ๒ ในการประชุมเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๐ แลว
โดยมสีาระสำคญัคอืกำหนดมาตรฐานงานขัน้ต่ำของการปฏบิตังิานระบบรบัเรือ่งราว
รองทกุขหนวยงานตาง ๆ  ใหมแีนวทางและมาตรฐานในการใหบรกิารสำหรบัประชาชน
ไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย และสามารถยุติขอพิพาทหรือการเยียวยาทุกขของ
ประชาชนไดมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ และใหสงสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจ
พิจารณา แลวดำเนินการตอไปได 
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สรปุผลการประชมุคณะรฐัมนตรี
วนัที ่๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เรือ่ง รางพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร
(ฉบบัที ่...) พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ดังนี้
๑) รบัทราบรายงานขอมลูผลกระทบตอประชาชนและสงัคมเกีย่วกบัการ

จัดเก็บภาษีอากรและคาธรรมเนียมตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม
๒๕๔๘ เรือ่ง รางพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร (ฉบบัที ่..)
พ.ศ. .... สรุปไดวา มีความจำเปนตองแกไขพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ ใหกรุงเทพมหานครมีอำนาจออกขอบัญญัติจัดเก็บ
ภาษีน้ำมัน ภาษียาสูบ และคาธรรมเนียมจากผูพักในโรงแรมฯ เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และเพือ่ใหสามารถดำเนนิการออกขอบญัญตัจิดัเกบ็ภาษี
และคาธรรมเนียมดังกลาว ไดเชนเดียวกับองคการบริหารสวนจังหวัดทั่วประเทศ

๒) อนมุตัหิลกัการรางพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการกรงุเทพมหานคร
(ฉบบัที.่.) พ.ศ. .... โดยมสีาระสำคญัคอื แกไขเพิม่เตมิพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิาร
ราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ เพื่อใหการจัดบริการสาธารณะและการใช
บังคับกฎหมายเพื่อประโยชนแกประชาชนโดยสวนรวมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
ดวยความโปรงใส และสอดคลองกับพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ และสงสำนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหมตอไป 

เรือ่ง รางกฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑและวธิกีารจดัการเงนิของ
กองทนุบำเหนจ็บำนาญขาราชการ (ฉบบัที ่ ..) พ.ศ. ....
คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการ รางกฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑและ

วิธีการจัดการเงินของกองทุนบำเหน็จบำนาญขาราชการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการคลงัเสนอ โดยมสีาระสำคญัคอื เพิม่วงเงนิลงทนุในหนุกแูปลงสภาพเปน
หุนสามัญ และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน จากเดิมรอยละ ๓๐ ของเงินกองทุน
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เปนรอยละ ๓๕ ของเงินกองทุน รวมทั้งเพิ่มวงเงินลงทุนในตางประเทศ จากเดิม
รอยละ ๑๕ ของเงินกองทุน เปนรอยละ ๒๕ ของเงินกองทุน และใหสงสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไปได  

เรือ่ง รางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยการรักษาความ
ปลอดภยัแหงชาต ิพ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ รางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการรกัษาความปลอดภยัแหงชาต ิพ.ศ. .... ตามทีส่ำนกังานสภาความมัน่คงแหงชาติ
เสนอ โดยมสีาระสำคญัคอื ยกเลกิระเบยีบวาดวยการรกัษาความปลอดภยัแหงชาติ
พ.ศ. ๒๕๑๗ และกำหนดหลักเกณฑและวิธีการการรักษาความปลอดภัย
ในการประชุมลับ รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑและวิธีการเกี่ยวกับการละเมิด
การรกัษาความปลอดภยั การลด หรอืยกเลกิชัน้ความลบั และกำหนดบทเฉพาะกาล
รับรองสิ่งที่เปนความลับของทางราชการที่มีอยูกอนตามระเบียบวาดวยการรักษา
ความปลอดภัยแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๑๗ และใหองคกรการรักษาความปลอดภัยที่
เกี่ยวของประสานการปฏิบัติตามระเบียบนี้ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไปได
 

เรือ่ง รางระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการเบกิจายเงนิรางวลั
เงนิสนิบน ในการปราบปรามผกูระทำความผดิทางอาญา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการ รางระเบียบกระทรวงการคลัง

วาดวยการเบิกจายเงินรางวัล เงินสินบน ในการปราบปรามผูกระทำความผิด
ทางอาญา พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีสาระสำคัญคือ ยกเลิก
ระเบียบวาดวยการเงินในการปราบปรามโจรผูราย พ.ศ. ๒๕๒๐ และกำหนด
หลักเกณฑของระเบียบเปน ๓ หมวดไดแก หมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ เงินรางวัล
หมวด ๓ เงนิสนิบน และบทเฉพาะกาล โดยยกเลกิการเบกิคาใชจายในการปราบปราม
โจรผรูายเกีย่วกบัคาใชจายในการสบืจบัและคาปลงศพซึง่มคีวามซ้ำซอนกบัระเบยีบ
ที่กำหนดขึ้นในปจจุบัน พรอมทั้งยกเลิกอำนาจการสั่งจายของผูวาราชการจังหวัด
อธิบดีกรมการปกครอง และคณะกรรมการศูนยการปองกันและปราบปราม
อาชญากรรม เพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณปจจุบัน และกำหนดบทนิยามตาง ๆ
ใหมคีวามชดัเจนยิง่ขึน้ นอกจากนี ้กำหนดหลกัเกณฑการเบกิจาย ใหเปนอำนาจของ
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สำนกังานตำรวจแหงชาตเิปนผกูำหนด โดยความเหน็ชอบจากกระทรวงการคลงั และ
ใหสงคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนบุญัญตัทิีเ่สนอคณะรฐัมนตรี
ตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไปได  

เรือ่ง รางพระราชกฤษฎกีาวาดวยหลกัเกณฑและวธิกีารจดัทำแผน
พฒันาและงบประมาณของจงัหวดัและกลมุจงัหวดั พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ รางพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและ

วิธีการจัดทำแผนพัฒนาและงบประมาณของจังหวัดและกลุมจังหวัด พ.ศ. ...
ที่สำนักงานคณะกรรมกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแลว โดยมีสาระสำคัญคือปรับปรุง
รางพระราชกฤษฎกีาใหมทัง้ฉบบัใหสอดคลองกบับทบญัญตัติามมาตรา ๕๒/๑ และ
มาตรา ๕๓/๑ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗)
พ.ศ. ๒๕๕๐ โดยกำหนดโครงสรางคณะกรรมการ หลักเกณฑและวิธีการจัดทำแผน
พัฒนาจังหวัด หลักเกณฑและวิธีการจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัด หลักเกณฑและ
วิธีการยื่นคำของบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด การกำกับดูแลการปฏิบัติตาม
แผนพฒันาจงัหวดัและกลมุจงัหวดั รวมทัง้ปรบัปรงุบทบญัญตัใินสวนทีเ่กีย่วกบัการ
จดัทำแผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลมุจงัหวดั และงบประมาณจงัหวดัและกลมุ
จงัหวดัใหเหมาะสมยิง่ขึน้ เปนตน โดยมอบใหเลขาธกิารคณะกรรมการกฤษฎกีาแกไข
เพิม่เตมิในสวนขององคประกอบของคณะกรรมการนโยบายแผนพฒันาจงัหวดัและ
กลุมจังหวัด (ก.น.พ.) ตามรางมาตรา ๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปน
รองประธานกรรมการคนทีห่นึง่ และรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงัเปนรองประธาน
กรรมการคนทีส่อง และใหเพิม่ผแูทนคณะกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่ประธานกรรมการการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครอง
สวนทองถิน่มอบหมายหนึง่คน เปนกรรมการ เพือ่ใหเปนไปตามรางพระราชกฤษฎกีา
ที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติหลักการไวเดิม และตัดความในสวนที่กำหนดเกี่ยวกับ
กรรมการผูทรงคุณวุฒิตองแตงตั้งจากผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ  รวม ๔ ดานออก เพื่อ
ใหประธานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนากลุมจังหวัดพิจารณาแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิไดตามที่เห็นสมควร โดยไมจำกัดเฉพาะผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ
ตามที่กำหนดไวเทานั้น เพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้น สวนการจัดทำแผนกลุมจังหวัด
ตามรางมาตรา ๑๖ ซึง่กำหนดใหผวูาราชการจงัหวดัของจงัหวดัทีเ่ปนศนูยปฏบิตักิาร
ของกลุมจังหวัดเปนหัวหนากลุมจังหวัด อาจไมเหมาะสมกับการบริหารงานของ
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กระทรวงมหาดไทย สมควรแกไขใหกระทรวงมหาดไทยสามารถใชดลุพนิจิมอบหมาย
บุคคลที่เหมาะสมทำหนาที่ดังกลาวได และปรับเปลี่ยนชื่อตำแหนง "หัวหนากลุม
จงัหวดั" เปน "ผปูระสานงานของกลมุจงัหวดั" รวมทัง้แกไขรางมาตรา ๑๗ วรรคหนึง่
ใหสอดคลองกัน นอกจากนี้ โดยที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ไดเหน็ชอบใหจดัตัง้สำนกับรหิารยทุธศาสตรกลมุจงัหวดัขึน้ เพือ่ทำหนาทีป่ระสานงาน
กลมุจงัหวดั และเปนฝายเลขานกุารของคณะกรรมการจดัทำแผนพฒันากลมุจงัหวดั
จงึควรแกไขชือ่ตำแหนงของผทูีเ่ปนเลขานกุารในรางมาตรา๑๗ วรรคสอง ใหสอดคลอง
กบัการจดัตัง้สำนกังานดงักลาว และใหนำขึน้ทลูเกลาฯ ถวาย เพือ่ประกาศใชบงัคบั
เปนกฎหมายตอไป ตามขอสังเกตของคณะรัฐมนตรี  

สรปุผลการประชมุคณะรฐัมนตรี
วนัที ่๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เรือ่ง รางกฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑเกีย่วกบัการประกอบกจิการ
หอพกั พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ

เกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยเสนอ โดยมีสาระสำคัญคือ ยกเลิกกฎกระทรวงกำหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก พ.ศ. ๒๕๔๙ และกำหนดให
กฎกระทรวงนี้ มิใหใชบังคับแกหอพักนักศึกษาที่รับนักเรียน นิสิต นักศึกษาเขาพัก
และสถานที่พักตามกฏหมายวาดวยการโรมแรม กำหนดใหหองนอน หองตอนรับ
ผเูยีย่มเยยีน หองอาหาร หองน้ำ และหองสวมของหอพกัตองเปนไปตามหลกัเกณฑ
ทีก่ำหนดไวในกฎหมายวาดวยการควบคมุอาคาร กำหนดหลกัเกณฑการขออนญุาต
การออกใบอนุญาต และการตอใบอนุญาตใหตั้งหอพัก กำหนดแบบบัตรประจำตัว
นายทะเบยีนและบตัรประจำตวัพนกังานเจาหนาที ่รวมทัง้กำหนดอตัราคาธรรมเนยีม
และใหสงสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณา แลวดำเนนิการตอไปได 
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เรือ่ง รางกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑการออกใบอนุญาต
กอสราง หรือดัดแปลงอาคารสำหรับอาคารที่เริ่มกอสรางในชวง

วกิฤตเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่ยงักอสรางไมแลวเสรจ็ พ.ศ. ....
คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการ รางกฎกระทรวงกำหนดหลกัเกณฑการ

ออกใบอนญุาตกอสราง หรอืดดัแปลงอาคารสำหรบัอาคารทีเ่ริม่กอสรางในชวงวกิฤต
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งยังกอสรางไมแลวเสร็จ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงมหาดไทย
เสนอ โดยมสีาระสำคญัคอื กำหนดหลกัเกณฑ วธิกีาร และเงือ่นไขในการขออนญุาต
และการอนญุาตสำหรบัอาคารทีเ่ริม่กอสรางในชวงวกิฤตเศรษฐกจิของประเทศซึง่ยงั
กอสรางไมแลวเสร็จ โดยใหอาคารที่ไดรับใบอนุญาตหรือใบรับแจงกอสรางหรือ
ดดัแปลงอาคารในชวงวกิฤตเศรษฐกจิของประเทศ ซึง่ไดมกีารกอสรางยงัไมแลวเสรจ็
และใบอนุญาตสิ้นอายุแลวสามารถขออนุญาตกอสรางหรือดัดแปลงอาคารใหม
โดยใชหลักเกณฑเดียวกับการพิจารณาออกใบอนุญาตฉบับเดิมได และใหสง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวดำเนินการตอไปได 

เรือ่ง รางกฎกระทรวงวาดวยระบบงานเพือ่สนบัสนนุการดำเนนิงาน
และการบงัคบัใหเปนไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒

แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. ....

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ รางกฎกระทรวงวาดวยระบบงานเพื่อ
สนับสนุนการดำเนินงานและการบังคับใหเปนไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
เสนอ โดยมีสาระสำคัญคือ ใหมีหนวยงานรับผิดชอบในการประสานและปฏิบัติการ
เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของพนักงานเจาหนาที่ และศาล ในการดำเนินการ
คุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว ตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และ
มาตรา ๑๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองผูถูกกระทำดวยความรุนแรงในครอบครัว
พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลว
ดำเนินการตอไปได 

ÛÒ



สรุปมติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวของกับวงงานดานนิติบัญญัติ

®ÿ≈π‘μ‘ ¡’.§.-‡¡.¬. ıÒ

เรือ่ง รางระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยคณะกรรมการนโยบาย
ปาลมน้ำมนัแหงชาต ิพ.ศ. ....
คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการ รางระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวย

คณะกรรมการนโยบายปาลมน้ำมันแหงชาติ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตร
และสหกรณเสนอ โดยมสีาระสำคญัคอื กำหนดใหมคีณะกรรมการนโยบายปาลมน้ำมนั
แหงชาติเพื่อกำหนดนโยบายเกี่ยวกับปาลมน้ำมันทั้งระบบ และกำหนดวาระ
การดำรงตำแหนง การพนจากตำแหนง การประชุมของคณะกรรมการ และอำนาจ
หนาที่ของคณะกรรมการ และใหสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เปนสำนักงาน
เลขานกุารคณะกรรมการ และกำหนดคาใชจายสำหรบัคณะกรรมการ คณะอนกุรรมการ
และคณะทำงานที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ รวมทั้งเจาหนาที่ที่ไดรับคำสั่งใหมา
ปฏิบัติงานในสำนักงานฯ หรือบุคคลที่มาชวยราชการ ใหจายจากงบบริหารของ
สำนักงานฯ และใหสงดำเนินการคณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและราง
อนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แลวตอไปได 

เรือ่ง รางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยกองทุนหมุนเวียน
เพือ่การกยูมืแกเกษตรกรและผยูากจน (ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ....
คณะรฐัมนตรมีมีตเิหน็ชอบ รางระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยกองทนุ

หมุนเวียนเพื่อการกูยืมแกเกษตรกรและผูยากจน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. .... ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบรางกฎหมายและรางอนุบัญญัติที่เสนอคณะรัฐมนตรี
คณะที่ ๖ เสนอ ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดตรวจพิจารณาแลว โดยมี
สาระสำคัญคือแกไขนิยาม "เจาหนี้" ใหมีความหมายกวางขึ้นโดยขอเพิ่มธนาคาร
เฉพาะกจิประเภทอืน่นอกจากธนาคารพาณชิยตามกฎหมายวาดวยธนาคารพาณชิย
ไดแก ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ธนาคารอาคารสงเคราะห
ธนาคารออมสนิ หรอืธนาคารพฒันาวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศไทย
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด และดำเนินการตอไปได 
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เรือ่ง รางระเบยีบสำนกันายกรฐัมนตรวีาดวยการสงเสรมิประชาสงัคม
เพือ่การพฒันา พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ ใหถอนรางพระราชบัญญัติวาดวยการสงเสริม

ประชาสังคมเพื่อการพัฒนา พ.ศ. .... ตามที่รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการพัฒนา
สงัคมและความมัน่คงของมนษุยเสนอ ซึง่อยรูะหวางการตรวจพจิารณาของสำนกังาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และใหออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้แทน
ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมกับเห็นชอบในหลักการรางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสงเสรมิประชาสงัคมเพือ่การพฒันา พ.ศ. .... โดยมสีาระสำคญัคอื กำหนด
ใหมีคณะกรรมการสงเสริมประชาสังคมเพื่อการพัฒนาแหงชาติ มีหนาที่ในการ
กำหนดนโยบายยทุธศาสตร และมาตรการในการสงเสรมิประชาสงัคมเพือ่การพฒันา
และกำหนดใหหนวยงานของรฐัสงเสรมิประชาสงัคมเพือ่การพฒันา รวมทัง้เปดโอกาส
ใหองคกรดานประชาสงัคมและอาสาสมคัรเพือ่สงัคมมสีวนรวมในการดำเนนิกจิกรรม
เกีย่วกบัการพฒันา และใหสำนกังานปลดักระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คง
ของมนษุยทำหนาทีเ่ปนสำนกังานเลขานกุาร มอีำนาจหนาทีใ่นการดำเนนิภารกจิตาม
ระเบียบ ฯ ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเสนอ และให
สงสำนกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาแทนรางพระราชบญัญตัทิีถ่อนไป
แลวดำเนินการตอไปได  

สรปุผลการประชมุคณะรฐัมนตรี
วนัที ่๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่อง รางพระราชบัญญัติวาดวยความปลอดภัยทางชีวภาพของ
เทคโนโลยชีวีภาพสมยัใหม พ.ศ. ....
คณะรฐัมนตรมีมีตอินมุตัหิลกัการ รางพระราชบญัญตัวิาดวยความปลอดภยั

ทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเสนอ โดยมีสาระสำคัญคือ ใหมีกฎหมายวาดวย
ความปลอดภัยทางชีวภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม เพื่อควบคุมและดูแล
การใชประโยชนจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม และสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
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เพือ่ใชเปนอาหาร หรอือาหารสตัว หรอืใชในกระบวนการผลติซึง่มาจากตางประเทศ
หรือภายในประเทศไดอยางปลอดภัยและเหมาะสม โดยทำใหผูเกี่ยวของทุกฝาย
มีขั้นตอนการปฏิบัติที่เกี่ยวของกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมอยางถูกตอง และ
สอดคลองกับการดำเนินงานในระดับสากล และใหสงสำนักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหมตอไป 

เรือ่ง รางพระราชกฤษฎกีาแบงสวนราชการสำนกังานตำรวจแหงชาติ
พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการ

สำนักงานตำรวจแหงชาติ พ.ศ. .... ตามที่สำนักงานตำรวจแหงชาติเสนอ โดยมี
สาระสำคญัคอื ปรบัปรงุการจดัแบงสวนราชการในสำนกังานตำรวจแหงชาตอิอกเปน
สำนกังานผบูญัชาการตำรวจแหงชาต ิและกองบญัชาการ และกำหนดอำนาจหนาที่
ของแตละสวนราชการดังกลาวใหเหมาะสมกับสภาพของงานเปนไปตามหลักการ
บริหารและเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน เพื่อใหการปฏิบัติงานบังเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และใหสงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา
แลวนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหมตอไป

เรือ่ง รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานพิพิธภัณฑเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)

พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ รางพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงาน

พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว (องคการมหาชน)
พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณเสนอ โดยมีสาระสำคัญคือ จัดตั้ง
สำนักงานพิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวขึ้นเปน
องคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน และใหสงสำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวนำเสนอคณะรัฐมนตรีชุดใหมตอไป
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สรปุผลการประชมุคณะรฐัมนตรี
วนัที ่๒๕ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เรือ่ง รางพระราชบัญญัติคุมครองการดำเนินงานของสมาคม
ประชาชาตแิหงเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต พ.ศ. ....
คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการ รางพระราชบัญญัติคุมครอง

การดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต พ.ศ. .... ตามที่
กระทรวงการตางประเทศเสนอ โดยมีสาระสำคัญคือ ใหมีกฎหมายคุมครอง
การดำเนินงานของสมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต และใหสง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แลวสงใหคณะกรรมการ
ประสานงานสภาผูแทนราษฎรพิจารณากอนเสนอสภาผูแทนราษฎรพิจารณาตอไป
และอนุมัติใหกระทรวงการตางประเทศดำเนินการใหสัตยาบันเพื่อเขาเปนภาคี
กฎบัตรอาเซียน เมื่อรางพระราชบัญญัติ ฯ ไดประกาศใชบังคับเปนกฎหมายแลว
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