
http://www.thaigov.go.th                                                                                       ข่าวที่ 01/01 
                                                                            วันท่ี 24 มกราคม 2554          
 
         วันน้ี เมื่อเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมช้ัน 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   นายอภิสิทธ์ิ   เวชชาชีวะ                   
นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี                                                                                                            
  จากน้ัน นายศุภชัย  ใจสมุทร รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  นายวัชระ  กรรณิการ์  รองโฆษกประจํา  
สํานักนายกรัฐมนตรี  และนายมารุต   มัสยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี   
สรุปสาระสําคัญได้ดังน้ี 
  กฎหมาย 
 2.  เรื่อง   ร่างพระราชบัญญัติสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 5.   เรื่อง   ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย  ซึ่งมิใช่เป็น 
   ผู้ได้รับประโยชน์จากการบําบัดภยันอันตรายจากสาธารณภัย  พ.ศ. .... 
 เศรษฐกิจ 
 6.   เรื่อง   การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซ้ือจัดจ้างและราคากลาง 
 9.  เรื่อง   การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  
   พ.ศ.2542  
 13.  เรื่อง รายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันท่ี 28 กันยายน 2553 [เรื่อง  
   การยกเว้นการปฏิบัติตามมิคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัดซ้ืออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจาก 
   องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย] 
 สังคม 
  14.   เรื่อง   ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ 
  15.   เรื่อง   การดําเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุกปี 2553 
 16.  เรื่อง  ความคืบหน้าการดําเนินโครงการจัดสวัสดิการเบ้ียความพิการ   
 18.   เรื่อง  ความคืบหน้าในการดําเนินการตามมาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2552 – 2556) 
    
  เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพื่อเป็นข้อมูล 
        26.       เรื่อง     การจัดงานฉลอง 100 ปี พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ  ปราโมช 
   28.   เร่ือง  สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2554 ครั้งท่ี 3  
 แต่งต้ัง 
 29.  เรื่อง   แต่งต้ัง 
 1.  ขอเสนอช่ือผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  ของสํานักงานคณะกรรมการ 
       ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 3.  ข้าราชการการเมืองลาออกจากตําแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการการเมือง  

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

กรุณาตรวจสอบมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกับสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหน่ึง 
สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 

ทุกวันอังคาร หรือวันที่มีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 
ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 

และติดตามมติคณะรัฐมนตรีที่สําคัญได้ทางรายการ “เจาะลึก ครม.” 
ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย   ทุกวันอังคารในเวลา  21.00-22.00 น. 

“หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th  “ 
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กฎหมาย 

2. เร่ือง  ร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  ท่ี
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา แล้วเสนอ
สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 
    สาระสําคัญของร่างพระราชบัญญัติ  
  1. เพิ่มบทนิยามคําว่า “ประธานสภา” “ข้าราชการสํานักงาน” “เลขาธิการ” และ “สํานักงาน” และยกเลิก          
บทนิยามคําว่า “คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” (ร่างมาตรา 3)  
   2. กําหนดให้ประธานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นผู้รักษาการ (ร่างมาตรา 3)  
  3. กําหนดให้การแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายพระราชบัญญัติ  ให้ทําได้โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา (ร่างมาตรา 3)  
  4. ปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการสรรหาสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและกระบวน           
การสรรหาสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ร่างมาตรา 3 และร่างมาตรา 4)  
  5. แก้ไขเพิ่มเติมคุณสมบัติ วาระการดํารงตําแหน่ง และการพ้นจากตําแหน่ง ของสมาชิกสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (ร่างมาตรา 5 และร่างมาตรา 6)  
  6. แก้ไขเพิ่มเติมอํานาจหน้าท่ีและการประชุมของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ร่างมาตรา 6 และ  
ร่างมาตรา 8)  
  7. กําหนดให้ประธานและรองประธานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับการทรงพระกรุณา               
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง (ร่างมาตรา 7)  
   8. ปรับปรุงสถานะและอํานาจหน้าที่ของสํานักงานสภาท่ีปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (ร่างมาตรา 9           
ร่างมาตรา 10 และร่างมาตรา 11) 
 
5.  เร่ือง  ร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย  ซึ่งมิใช่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จาก 
การบําบัดภยันอันตรายจากสาธารณภัย  พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการชดเชยความเสียหายแก่ผู้เสียหาย            
ซึ่งมิใช่เป็นผู้ได้รับประโยชน์จากการบําบัดภยันอันตรายจากสาธารณภัย  พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอ และให้ส่ง           
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสํานักงบประมาณไปประกอบการพิจารณาด้วย           
แล้วดําเนินการต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างกฎกระทรวง 

1. ให้ผู้อํานวยการท้องถ่ินหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครแห่งพื้นท่ีที่ทรัพย์สินน้ันต้ังอยู่   รายงานต่อ 
ผู้อํานวยการจังหวัดหรือผู้อํานวยการกรุงเทพมหานคร  เมื่อเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหายจากการปฏิบัติการ                
ตามอํานาจหน้าท่ีในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   โดยให้ผู้อํานวยการจังหวัดหรือผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครแต่งต้ัง           
คณะกรรมการเพื่อทําหน้าที่ตามท่ีกําหนด (ร่างข้อ 4-5) 

2. กรณีท่ีผู้เสียหายมิได้อยู่ในบัญชีรายช่ือผู้เสียหายและทรัพย์สินท่ีเสียหาย  ผู้เสียหายน้ันอาจร้องขอชดเชย 
ความเสียหายต่อผู้อํานวยการท้องถ่ินหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครแห่งพื้นที่ท่ีทรัพย์สินของผู้เสียหายต้ังอยู่ โดยให้             
ผู้อํานวยการท้องถ่ินหรือผู้ช่วยผู้อํานวยการกรุงเทพมหานครออกใบรับคําขอแก่บุคคลดังกล่าวไว้เป็นหลักฐาน  แล้วส่งเรื่องไปยัง
คณะกรรมการพิจารณากําหนดค่าชดเชยความเสียหายแก่ทรัพย์สินของผู้เสียหายดําเนินการโดยไม่ชักช้า (ร่างข้อ 7)  

3. ให้คณะกรรมการดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับการแต่งต้ัง  
หากไม่อาจดําเนินการได้ทันภายในกําหนดจะต้องรายงานปัญหาและอุปสรรคให้ผู้มีอํานาจแต่งต้ังทราบ    เพื่อพิจารณาอนุมัติขยาย
ระยะเวลาออกไปอีกไม่เกินสามสิบวัน (ร่างข้อ 8)  

4. ให้คณะกรรมการพิจารณากําหนดค่าชดเชยความเสียหายโดยคํานึงถึงสภาพของทรัพย์สิน  ราคาท่ีซื้อขาย 
กันตามปกติในท้องตลาด   หรือเทียบราคาท่ีอ้างอิงจากราคากลางท่ีทางราชการกําหนดตามที่เป็นอยู่ในวันที่เกิดความเสียหาย              
การเส่ือมราคาจากการใช้   การที่ทางราชการได้บรรเทาหรือแก้ไขความเสียหายไปแล้ว   และปัจจัยอ่ืนท่ีจะทําให้เกิดความเป็นธรรม  
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โดยให้นําหลักเกณฑ์การคํานวณค่าเส่ือมราคาทรัพย์สินที่ต้องเรียกชดใช้ตามความรับผิดทางละเมิดตามที่กระทรวงการคลังกําหนด
มาใช้โดยอนุโลม  (ร่างข้อ 9)  

5. ให้จังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร  ซึ่งเป็นพื้นที่ท่ีได้รับความเสียหายจ่ายค่าชดเชยให้แก่ผู้เสียหาย  โดยให้ใช้ 
เงินจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น (ร่างข้อ 11)  
 

เศรษฐกิจ 
6.  เร่ือง  การดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบและอนุมัติ ตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ ดังน้ี 
 1. รับทราบผลการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 12 ตุลาคม 2553   
 2. อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง ทําหน้าท่ีในระดับปฏิบัติแทน
คณะอนุกรรมการกํากับหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง กับคณะอนุกรรมการกํากับนโยบายการตรวจสอบราคากลาง
งานก่อสร้างต่อไป โดยคณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง 
เป็นประธานกรรมการ และผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 ทั้งน้ี  ให้กระทรวงการคลังและสํานักงบประมาณไปพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ให้เป็นปัจจุบัน  รวมท้ัง หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับการขอรับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ โดยให้ในส่วนของการข้ึนทะเบียนของท่ีปรึกษา ฯ  3  แห่งคือ  ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา โดยสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ   
การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของสภาสถาปนิกและสภาวิศวกรให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน และให้เสนอคณะรัฐมนตรี
พิจารณาอีกครั้งหน่ึง    
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 กระทรวงการคลังรายงานว่า 
 กค. (กรมบัญชีกลาง) ได้ดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (12 ต.ค. 2553) โดยประชุมร่วมกับสํานักงบประมาณ  
สํานักงาน ก.พ. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง รวม 2 ครั้ง เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2553 และเม่ือวันที่ 27 ตุลาคม 2553 โดยท่ีประชุมฯ 
ได้พิจารณาและมีมติรวม 4 ประเด็น ดังน้ี 
 1. การกําหนดราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของ กค. (กรมบัญชีกลาง)            
ซึ่งได้ดําเนินการและมีแผนการดําเนินการ ดังน้ี 
    1.1 แผนการดําเนินการในระยะส้ัน 
    1) ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้มีการทบทวนราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นปัจจุบัน โดยให้              
ปรับเปล่ียนระยะเวลาในการทบทวนราคากลางงานก่อสร้าง จากเดิมที่กําหนด 45 วัน นับแต่วันท่ีหัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความ           
เห็นชอบ และมิได้นําราคากลางน้ันไปใช้ในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้าง (ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2551) เป็นทุก              
30 วัน นับแต่วันท่ีหัวหน้าหน่วยงานได้ให้ความเห็นชอบ 
     2) ปรับปรุงข้อกําหนดเก่ียวกับราคาและแหล่งวัสดุ โดยได้จัดทําร่างข้อกําหนดเก่ียวกับราคาและแหล่ง
วัสดุก่อสร้างท่ีปรับปรุงใหม่แล้วเสร็จ 
     3) จัดทําร่างตาราง Factor F งานก่อสร้างชลประทาน โดยได้ดําเนินการยกร่างตาราง Factor F งาน
ก่อสร้างชลประทาน และนําเสนอคณะทํางานปรับปรุงหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างพิจารณาแล้ว ขณะน้ีอยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุงรายการและการคํานวณค่าใช้จ่ายในรายละเอียดตามมติที่ประชุมคณะทํางานปรับปรุงฯ  
     4) ให้นําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้คณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้างที่มีอยู่เดิม
เป็นคณะกรรมการในระดับนโยบาย และให้รวมคณะอนุกรรมการกํากับหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างกับ
คณะอนุกรรมการกํากับนโยบายการตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างที่มีอยู่เดิม (แต่งต้ังโดยคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลาง
งานก่อสร้าง) เป็นคณะกรรมการกํากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างเป็นคณะกรรมการในระดับปฏิบัติ โดย
มอบหมายให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง (หรือรองอธิบดีกรมบัญชีกลางท่ีอธิบดี
กรมบัญชีกลางมอบหมาย) เป็นรองประธานกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เป็น
กรรมการและเลขานุการ และกรรมการผู้แทนส่วนราชการอีกจํานวน 20 คน โดยมีอํานาจหน้าท่ีหลักในการศึกษา พิจารณา และ
กําหนดแนวทางและวิธีการในการกําหนดหลักเกณฑ์ รวมท้ังรายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างท่ี
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เป็นมาตรฐานตามหลักวิชาการ สอดคล้องกับราคาค่าก่อสร้างที่เป็นจริง และสามารถนําไปใช้ในกระบวนการจัดจ้างก่อสร้างตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    1.2 แผนการดําเนินการในระยะยาว กําหนดจะดําเนินการทบทวนและปรับปรุงหลักเกณฑ์การคํานวณราคา
กลางงานก่อสร้างทั้งระบบ โดยได้เริ่มดําเนินการแล้วต้ังแต่เดือนตุลาคม 2553 เป็นต้นไป 
  2. การกําหนดราคามาตรฐานครุภัณฑ์และมาตรฐานส่ิงก่อสร้างเป็นภารกิจในความรับผิดชอบของสํานัก                       
งบประมาณ ซึ่งสํานักงบประมาณได้ดําเนินการทบทวนรายการตามบัญชีราคามาตรฐาน และปรับปรุงราคามาตรฐานส่ิงก่อสร้างให้
เช่ือมโยงกับราคาวัสดุของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้มีการปรับราคาได้โดยอัตโนมัติแบบ Real Time หรือปรับเดือนละครั้ง คาดว่าจะ
แล้วเสร็จในเบ้ืองต้นประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2554 อันจะเป็นประโยชน์ในการกําหนดราคากลางในกรณีที่มีรูปแบบรายการตรงกัน 
โดยหากดําเนินการแล้วเสร็จ กค. (กรมบัญชีกลาง) จะได้พิจารณากําหนดให้ใช้บัญชีราคามาตรฐานส่ิงก่อสร้างและราคามาตรฐาน 
ครุภัณฑ์   ดังกล่าวเป็นทางเลือกหน่ึงสําหรับการคํานวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ต่อไป 
  3. การปรับปรุงหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจัดหาพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วย             
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 กค. โดยคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้แจ้งเวียนหน่วยงาน
ภาครัฐ เรื่อง การกําหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาประเภทสินค้าและบริการหรืองานโครงการที่ไม่ต้องดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
วิธีการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 สรุปได้ว่า การจัดหาพัสดุจะ
ดําเนินการด้วยวิธีใดให้พิจารณาจากประเภทสินค้าและบริการเป็นสําคัญ คือ หากพัสดุท่ีจัดหาเป็นประเภทสินค้าและบริการทั่วไป 
และมีวงเงินเริ่มต้นในการจัดหาต้ังแต่ 2 ล้านบาทข้ึนไป ให้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 หากพัสดุที่จัดหาเป็นประเภทสินค้าและบริการที่มีความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ จําเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีช้ันสูงมีผู้ขายน้อยราย หรือมีความผันผวนทางด้านราคาสูงให้หน่วยงานสามารถเลือกใช้วิธีการจัดหาตามระเบียบสํานัก
นายก           รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม หรือตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานน้ัน ๆ ได้ 
  4. การจ้างที่ปรึกษา กค. ได้จัดประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักงบประมาณ สํานักงาน ก.พ. สํานักงาน
บริหารหน้ีสาธารณะ สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ และสมาคมสถาปนิกสยามฯ เมื่อวันท่ี 27 
ตุลาคม 2553 ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นควรกําหนดหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างให้สอดคล้อง
กับการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพไว้กับ
สภาสถาปนิกหรือสภาวิศวกรแล้วแต่กรณี และการข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษาเพื่อออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างของหน่วยงานท้ัง 3 
แห่ง คือ การจดทะเบียนท่ีปรึกษาของศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษาไทย สํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ การขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ของสภาสถาปนิกและสภาวิศวกรควรเป็นไปแนวทางเดียวกัน รวมท้ังควรมีหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบการทํางานของท่ีปรึกษาให้
ประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบจรรยาบรรณวิชาชีพน้ัน ๆ ด้วย ทั้งน้ี กรมบัญชีกลางจะนําแนวทางและข้อเสนอแนะของท่ีประชุม             
ดังกล่าวไปพิจารณาดําเนินการต่อไป 
 
9. เร่ือง  การกําหนดสินค้าและบริการควบคุมตามพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการกําหนดสินค้าจํานวน 39 รายการ และบริการ จํานวน 2 รายการ รวม 41 รายการ    
ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  เป็นสินค้าและบริการควบคุม ในปี 2554 ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ 
ดังน้ี  
  1. สินค้าควบคุม จํานวน 39 รายการ คือ  
  หมวดอาหารสด จํานวน 3 รายการ ได้แก่ (1) สุกร  เน้ือสุกร (2) กระเทียม และ (3) ไข่ไก่ 
  หมวดอาหารและเคร่ืองด่ืม  จํานวน 10 รายการ ได้แก่ (1) กาแฟผงสําเร็จรูป (2) ข้าวเปลือก ข้าวสาร                    
(3) ครีมเทียมข้นหวาน นมข้น  นมคืนรูป  นมแปลงไขมัน  (4) นมเปรี้ยวพร้อมด่ืม โยเกิร์ต  (5)  นมผง  นมสด  (6) นํ้าตาลทราย    
(7) นํ้ามันและไขมันท่ีได้จากพืชหรือสัตว์ ทั้งท่ีบริโภคได้หรือไม่ได้ (8) แป้งสาลี (9) อาหารก่ึงสําเร็จรูปบรรจุภาชนะผนึก และ            
(10) อาหารในภาชนะบรรจุท่ีปิดสนิท  
  หมวดของใช้ประจําวัน  จํานวน 6 รายการ ได้แก่ (1) แชมพู (2) นํ้ายาซักฟอก (3) ผงซักฟอก  (4) ผลิตภัณฑ์         
ล้างจาน (5) ผ้าอนามัย และ  (6) สบู่ 
  หมวดกระดาษและผลิตภัณฑ์  จํานวน 4 รายการ ได้แก่ (1) กระดาษทําลูกฟูก  (2) กระดาษพิมพ์และเขียน                
(3) กระดาษเหนียว (KRAFT PAPER)  และ (4) เย่ือกระดาษ 
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  หมวดบริภัณฑ์ขนส่ง  จํานวน 3 รายการ  ได้แก่  (1) แบเตอรี่รถยนต์ (2) ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์ และ   
(3) รถจักรยานยนต์  รถยนต์น่ัง รถยนต์บรรทุก  
  หมวดวัสดุก่อสร้าง จํานวน 3 รายการ ได้แก่  (1) ปูนซีเมนต์ (2) สายไฟฟ้า และ (3) เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ 
เหล็กแผ่น  เหล็กเส้น  
  หมวดผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม  จํานวน 3 รายการ ได้แก่ (1) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว  (2) นํ้ามันเช้ือเพลิง และ                      
(3) เม็ดพลาสติก 
  หมวดยารักษาโรคและเวชภัณฑ์  จํานวน 1 รายการ ได้แก่ ยารักษาโรค  
  หมวดปัจจัยทางการเกษตร  จํานวน 5 รายการ ได้แก่  (1) ปุ๋ย (2) ข้าวโพด   (3) มันสําปะหลังและผลิตภัณฑ์    
(4) ยาป้องกันหรือกําจัดศัตรูพืชหรือโรคพืช   และ (5) หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์  
  หมวดทั่วไป  จํานวน 1 รายการ ได้แก่  เครื่องแบบนักเรียน 
  2. บริการควบคุม  จํานวน 2 รายการ ได้แก่  (1) การให้สิทธิในการเผยแพร่งานลิขสิทธ์ิเพลงเพื่อการค้า และ           
(2) บริการรับฝากสินค้าหรือบริการให้เช่าสถานที่เก็บสินค้า  
  ทั้งน้ี   เมื่อคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบรายการสินค้า / บริการควบคุมดังกล่าว  และนําลงประกาศใน           
ราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้แล้ว  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ประธานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและ
บริการ จะได้ออกประกาศกําหนดมาตรการทางกฎหมายต่อไป 
 
13.  เร่ือง  รายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 กันยายน 2553 [เร่ือง การยกเว้นการปฏิบัติ
ตามมิคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจากองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย] 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 28 กันยายน 2553 เรื่อง 
การยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รายงานความคืบหน้าการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 28 กันยายน 
2553 ดังน้ี  
  1.  การดําเนินการจัดซ้ือนมโรงเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือหน่วยงานที่ได้รับเงินอุดหนุนจาก         
รัฐบาลได้ดําเนินการไปก่อนแล้วต้ังแต่ช่วงเปิดภาคเรียนท่ี 2/2552 ระหว่างเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2552 ดังน้ัน               
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม จึงได้กําหนด               
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน  เพื่อให้หน่วยงานท่ีได้รับงบประมาณจัดซื้ออาหารเสริม(นม)             
ถือปฏิบัติสําหรับภาคเรียนที่ 1/2553 ต้ังแต่เดือนพฤษภาคม  2553 เป็นต้นไป 
  2. อ.ส.ค. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม)  โรงเรียนได้มีหนังสือ
ถึงอธิบดีกรมบัญชีกลาง  ในฐานะประธานกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ   เพื่อพิจารณาเห็นชอบยกเว้น
การปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 15 ธันวาคม 2552 และวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ให้กับกรุงเทพมหานครและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน กรณีการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)  โรงเรียนสําหรับภาคเรียนท่ี 2/2552 และก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2552 ซึ่ง
ปฏิบัติไปตามแนวทางการปฏิบัติเดิม   เน่ืองจากได้ดําเนินการจัดซื้อไปก่อนแล้ว   และต่อมากรมบัญชีกลางได้ช้ีแจงว่า  
กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีโดยจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนจาก อ.
ส.ค.  ต้ังแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์   2553 ส่วนการจัดซื้อก่อนวันที่ 16 กุมภาพันธ์  2553 เป็นดุลยพินิจของหน่วยจัดซื้อที่จะปฏิบัติ
ตามแนวทางเดิมได้   ดังน้ัน หาก อ.ส.ค.  ยังมีความประสงค์ท่ีจะขอผ่อนผันการจัดซื้ออาหารเสริม (นม)  โรงเรียนสําหรับ
กรุงเทพมหานครและองค์กร           ปกครองส่วนท้องถ่ินในช่วงรอยต่อของการบังคับใช้มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวก็ให้ อ.ส.ค.  
ดําเนินการขอผ่อนผันเฉพาะกรณีการจัดซื้อต้ังแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2553 ท่ีไม่ได้ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเท่าน้ัน โดย
ให้ อ.ค.ส. แจ้งความจํานงพร้อมข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ชัดเจนว่าประสงค์จะขอผ่อนผันสําหรับการจัดซ้ือจํานวนก่ีครั้ง แต่ละ
คร้ังมีวงเงินเท่าใด 
  3.  คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม(นม)  โรงเรียนได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวตามข้อ 2 และ           
มีมติให้กรุงเทพมหานครและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีจัดส่งข้อมูล
เพื่อประกอบการพิจารณาของกรมบัญชีกลางให้ อ.ส.ค. ดําเนินการต่อไป  ซึ่งต่อมากรุงเทพมหานครได้จัดส่งข้อมูลการจัดซื้ออาหาร
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เสริม (นม)  กรณีการจัดซื้อต้ังแต่วันท่ี 16 กุมภาพันธ์ 2553 (การจัดซื้อก่อนปิดภาคเรียนที่ 2/2552) มาให้ อ.ค.ส. และ อ.ส.ค.        
ได้จัดส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อพิจารณาแล้ว  
  อน่ึง กษ. ได้รายงานผลการดําเนินงานการบริหารจัดการนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2553 เสนอคณะรัฐมนตรี
ทราบแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2553 และจะได้มีการรายงานความคืบหน้าผลการดําเนินงานการบริหาร
จัดการนมโรงเรียน ภาคเรียนท่ี 2/2553 ภายในเดือนมีนาคม 2554 ต่อไป  
 

สังคม 
14.  เร่ือง  ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงาน ก.พ.ร. เสนอ ดังน้ี 
 1. เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ในการประชุม     
ค.ต.ป. ครั้งที่ 4/2553 เม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2553 และข้อเสนอของสํานักงบประมาณ (สงป.) และสํานักงาน ก.พ.ร. ที่เสนอต่อท่ี
ประชุมปลัดกระทรวงเก่ียวกับระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (Government Evaluation System (GES)) 
 2. เม่ือดําเนินงานตามระบบประเมินผลดังกล่าวในส่วนราชการแล้ว ให้สํานักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไป
พิจารณาปรับใช้ในการประเมินผลของจังหวัดและองค์การมหาชนต่อไป 
 สาระสําคัญของเร่ือง 
 เลขาธิการ ก.พ.ร. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ค.ต.ป. รายงานว่า 
 1. ในการประชุม ค.ต.ป. ครั้งที่ 4/2553 เม่ือวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ท่ีประชุมได้พิจารณาเรื่อง การประเมินความ         
คุ้มค่าการปฏิบัติภารกิจของภาครัฐตามมติคณะรัฐมนตรี (21 กันยายน 2553) รวมท้ังแนวทางการบูรณาการระบบการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการตามท่ีผู้อํานวยการสํานักงบประมาณและเลขาธิการ ก.พ.ร. ได้หารือร่วมกันแล้วมีมติ ดังน้ี 
   1.1 เห็นควรให้มีการบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ําซ้อน
และภาระงานเอกสาร เพื่อให้ส่วนราชการมุ่งเน้นเฉพาะตัวช้ีวัดหลักท่ีมีความจําเป็นโดยมีกรอบการประเมินผลใน 2 มิติ ดังน้ี 
    1.1.1 มิติภายนอก ประกอบด้วย 
     1) การประเมินผลกระทบ (โดยให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
พิจารณาเลือกเฉพาะบางประเด็นท่ีมีความสําคัญในเชิงนโยบายและสมควรต้องมีการประเมินผล) 
     2) การประเมินผลสัมฤทธ์ิ (ผลผลิต/ผลลัพธ์) 
     3) การประเมินผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่าย (Benefit-Coat Ratio) หรือการประเมินประสิทธิผลต่อค่า 
ใช้จ่าย (Cost-Effectiveness) โดยให้ สงป. พิจารณาเลือกเฉพาะบางโครงการที่สมควรต้องมีการประเมินผลในเรื่องดังกล่าว 
     4) ด้านคุณภาพความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อผลประโยชน์ท่ีได้รับจากการใช้บริการและท่ีมีต่อ
กระบวนงานให้บริการ 
    1.1.2 มิติภายใน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด  1) ด้านประสิทธิภาพ  2) ด้านการพัฒนาองค์กร 
   1.2 เห็นควรให้ยกเลิกตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จํานวน 5 ตัวช้ีวัด ได้แก่ 
    1) ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาศูนย์บริการร่วมหรือเคาน์เตอร์บริการประชาชน 
    2) ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักในการรักษามาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ 
    3) ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการควบคุมภายใน 
    4) ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนพัฒนากฎหมายของส่วนราชการ 
    5) ตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงนํ้าหนักในการบรรลุเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ             
รายจ่ายประจําปีของส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า 
   1.3 เห็นชอบให้มีการวางระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางข้ึนอันเป็นการเช่ือมโยงฐานข้อมูลกลางของประเทศ 
และฐานข้อมูลของส่วนราชการเข้าไว้ในฐานข้อมูลร่วมกัน เพื่อเป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลอย่าง
เป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากข้ึน ซึ่งจะช่วยลดปัญหาความซ้ําซ้อนในการจัดทํารายงานของส่วนราชการท่ีเสนอต่อหน่วยงาน
กลางและทําให้แต่ละส่วนราชการมีความพร้อมในการรายงานข้อมูลสารสนเทศต่อสาธารณะ และการตรวจสอบของประชาชนและ
ภาคส่วนต่าง ๆ  
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 2. สรุปผลการประชุมจากท่ีประชุมปลัดกระทรวงในการประชุมปลัดกระทรวงประจําเดือนธันวาคม 2553 เมื่อวันท่ี 
13 ธันวาคม 2553 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้พิจารณาระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ GES ตามท่ี           
ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณและเลขาธิการ ก.พ. นําเสนอโดยมีสาระสําคัญ ดังน้ี 
   2.1 การออกแบบระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ 
    2.1.1 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการยกระดับธรรมาภิบาลของแต่ละส่วนราชการให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล 
    2.1.2 หลักการและแนวทาง 
     1) ภาระรับผิดชอบต่อสาธารณะ (Public Accountability) โดยแต่ละส่วนราชการจะต้องมีความ
พร้อมต่อการตรวจสอบ ด้วยการจัดให้มีฐานข้อมูลสารสนเทศที่จําเป็นและเผยแพร่ต่อสาธารณะ เพื่อแสดงความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ โดยเฉพาะผลสัมฤทธ์ิและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนต่อภายนอก รวมถึงขีดสมรรถนะและศักยภาพภายในหน่วยงาน 
     2) การสร้างความม่ันใจและไว้วางใจในการบริหารราชการแผ่นดิน (Public Trust and Confidence) 
โดยมีการสอบทานความถูกต้องและประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ประโยชน์ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย
และการจัดสรรทรัพยากร 
    2.1.3 กรอบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการในคํารับรองการปฏิบัติราชการจะแบ่งออกเป็น 2 มิติ 
ดังต่อไปน้ีคือ 
     1) มิติภายนอก (External Impacts) (ค่านํ้าหนักเท่ากับร้อยละ 70) ประกอบด้วยการประเมินใน            
4 ด้าน ได้แก่ การประเมินผลกระทบ การประเมินประสิทธิผล (ผลลัพธ์และผลผลิต) การประเมินผลประโยชน์ต่อค่าใช้จ่ายหรือการ
ประเมินประสิทธิผลต่อค่าใช้จ่าย และการประเมินคุณภาพ 
     2) มิติภายใน (Internal Management) (ค่านํ้าหนักเท่ากับร้อยละ 30) ประกอบด้วยการประเมินใน          
2 ด้าน ได้แก่ การประเมินประสิทธิภาพและการพัฒนาองค์กร 
   2.2 การจัดระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางของหน่วยงานภาครัฐ 
    2.2.1 หลักการ 
     1) เพื่อเป็นการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูลอย่างเป็นระบบและ                          
มีประสิทธิภาพ 
     2) เพื่อลดปัญหาความซ้ําซ้อนในการจัดทํารายงานของส่วนราชการท่ีนําเสนอต่อหน่วยงานกลาง 
     3) เพื่อให้ภาครัฐสามารถรายงานผลการดําเนินงานต่อสาธารณะได้อย่างเปิดเผย โปร่งใส และพร้อม         
ต่อการตรวจสอบของประชาชนและทุกภาคส่วน 
    2.2.2 การออกแบบระบบสารสนเทศฐานข้อมูลกลางเป็นการเช่ือมโยงฐานข้อมูลกลางของประเทศ และ           
ฐานข้อมูลของส่วนราชการเข้าไว้ในฐานข้อมูลร่วมกัน และเป็นการออกแบบระบบโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลเพื่อใช้ใน                 
การจัดการฐานข้อมูล 
   2.3 ประโยชน์ของระบบดังกล่าว คือ ทําให้มีการทํางานแบบ Work Collaboration ระบบการประเมินผล         
ภาคราชการแบบบูรณาการจะคํานึงถึงการทํางานจริงของผู้ใช้เป็นหลัก สามารถลดความซํ้าซ้อนของการจัดทํารายงานเน่ืองจาก
ระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการน้ีมีฐานข้อมูลเดียว และสามารถทําการตรวจสอบและประเมินผลผ่านระบบ
ออนไลน์ 
   2.4 แนวทางการใช้ประโยชน์จากระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ ระบบการประเมินผลภาค             
ราชการแบบบูรณาการสามารถนําผลการประเมินภาคราชการไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี              
การเล่ือนเงินเดือนและการจัดสรรเงินรางวัล 
   2.5 แนวทางการดําเนินงานต่อไป มีดังน้ี 
    2.5.1 ให้นําระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการบางส่วน โดยเฉพาะผลการประเมินของ                
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 และ พ.ศ. 2553 มาประกอบการพิจารณาคําของบประมาณเพื่อจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจํา              
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
    2.5.2 หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องจัดทําความตกลงร่วมกันในการพัฒนาและใช้ระบบการประเมินผลภาคราชการ
แบบบูรณาการ รวมท้ังช้ีแจงให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับทราบ 
    2.5.3 ดําเนินการทดสอบและนําร่องการดําเนินงานตามระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ 
        2.5.4 เริ่มดําเนินงานได้เต็มรูปแบบ ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป 
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15.  เร่ือง  การดําเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ปี 2553 
 คณะรัฐมนตรีให้กระทรวงมหาดไทยดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี 1 ธันวาคม 2552 เร่ือง เงินค่าใช้จ่าย
สนับสนุนการดําเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.)  
 
16. เร่ือง ความคืบหน้าการดําเนินโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบความคืบหน้าการดําเนินโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการตามท่ีกระทรวงมหาดไทย
เสนอ  
  สาระสําคัญของเร่ือง  
   กระทรวงมหาดไทยรายงานว่า  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินได้โอนจัดสรรงบประมาณโดยเบิกจ่ายจากงบ           
เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 เป็น
เงิน 166,301,500 บาท  และเบิกจ่ายจากเงินกันเหล่ือมปีประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 รายการเงินอุดหนุนสําหรับ             
สิทธิประโยชน์ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน (ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553) เป็นเงิน 74,752,500 บาท                
เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพในงวดที่ 2 (งวดสุดท้าย) 
จํานวน 1 เดือน (เดือนกันยายน 2553) จํานวน 482,108 คน รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 241,054,000 บาท แล้ว 
 
18.  เร่ือง ความคืบหน้าในการดําเนินการตามมาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2552 – 2556) 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีคณะกรรมการประสานงานและขับเคล่ือนการดําเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี(ปคค.) 
รายงานผลการติดตามการดําเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี  เรื่องความคืบหน้าในการดําเนินการตามมาตรการบริหารกําลังคน
ภาครัฐ (พ.ศ. 2552 – 2556) ดังน้ี   
  สาระสําคัญของเร่ือง 
  ฝ่ายเลขานุการ ปคค. ได้ประสานติดตามความคืบหน้าในการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว ซึ่งฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)   ได้มีหนังสือรายงานความคืบหน้ามาให้ทราบเม่ือวันที่ 17 
มกราคม 2554 ดังน้ี   
  1. มาตรการบริหารอัตรากําลังปกติ  

1.1 การจัดสรรอัตราข้าราชการจากผลการเกษียณอายุ  
   คปร. ได้ดําเนินการจัดสรรอัตราข้าราชการพลเรือนจากการเกษียณอายุเมื่อส้ินปีงบประมาณ  พ.ศ. 2552 
โดยยึดแนวทางที่กําหนดในมาตรการบริหารกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2552 – 2556) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 กันยายน 
2553  ซึ่งไม่ให้เพิ่มอัตราข้าราชการต้ังใหม่ในภาพรวมสําหรับข้าราชการทุกประเภท ยกเว้นกรณีจําเป็นอันมิอาจหลีกเล่ียงได้ ไม่ยุบ
เลิกอัตราข้าราชการในภาพรวม  และให้พิจารณาเกล่ียอัตราข้าราชการจากผลการเกษียณอายุ เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการที่มีความ
จําเป็น  ทั้งน้ี คปร. ได้กําหนดหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจัดสรรอัตราข้าราชการพลเรือน   ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และข้าราชการตํารวจ  และได้มีมติจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 โดยคํานึงถึง
ความจําเป็นของส่วนราชการแต่ละประเภท  ประเภทของภารกิจ และประเภทตําแหน่ง ดังน้ี  
    1) จัดสรรอัตราข้าราชการพลเรือนคืนให้ส่วนราชการท้ังหมด รวม 2,368 อัตรา โดยพิจารณา
เกล่ียกําลังคนตามความจําเป็นของส่วนราชการ 
    2)  จัดสรรอัตราข้าราชการตํารวจคืนให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ท้ังหมด  รวม 2,033 อัตรา 
เพื่อเกล่ียเป็นอัตรากําลังตามเง่ือนไขที่ คปร. กําหนด 
    3) จัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาคืนให้กระทรวงศึกษาธิการทั้งหมด  รวม 
4,639 อัตรา 

 1.2  การยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจํา  
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   คปร. ได้ดําเนินการยุบเลิกอัตราลูกจ้างประจําท่ีว่างจากการเกษียณอายุและว่างระหว่างปี ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2552 รวม 9,000 อัตรา  จําแนกเป็นยุบเลิกจากอัตราว่างจากการเกษียณอายุ  จํานวน 6,877 อัตรา และอัตราว่างระหว่างปี 
จํานวน 2,123 อัตรา 
   2.  มาตรการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ 
   2.1  ยุทธศาสตร์การบริหารกําลังคนให้สอดคล้องกับความจําเป็นตามภารกิจ  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงาน ก.พ. ได้ดําเนินโครงการศึกษาทบทวนการใช้กําลังคนเพื่อปรับ
รูปแบบการจ้างงานและวางแผนปรับเปล่ียนการใช้กําลังคนในส่วนราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํารวจข้อมูลการใช้กําลังคนภาครัฐ
ประเภทต่าง ๆ  (ข้าราชการ  ลูกจ้าง พนักงานราชการ) ในส่วนราชการ เพื่อเสนอแนะรูปแบบการใช้กําลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจ  

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการวางแผนและติดตามประเมินผลการใช้กําลังคน 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงาน ก.พ.  ได้ดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาแนวทาง วิธีการ  และ           
เครื่องมือสําหรับการวางแผนกําลังคนในส่วนราชการ ดังน้ี  
    1) โครงการบูรณาการแนวทางการบริหารและวางแผนกําลังคนสําหรับส่วนราชการ ซึ่งคาดว่าจะ
สามารถพัฒนาคู่มือการวางแผนกําลังคน  ซึ่งจะได้นําไปส่งเสริมและสนับสนุนส่วนราชการให้สามารถวางแผนกําลังคนได้อย่างมี          
ประสิทธิภาพ   
    2) โครงการนําชุดดัชนีช้ีวัดสุขภาพทรัพยากรบุคคลไปใช้ในส่วนราชการนําร่อง การวางแผน
กําลังคน โดยได้ทดลองนําร่องในสํานักงาน ก.พ. กรมสุขภาพจิต กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  และสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  คาดว่า จะได้ต้นแบบการนําชุดดัชนีดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนกําลังคน  และพัฒนาเพื่อขยายผลใน             
ส่วนราชการอ่ืน ๆ ต่อไป 
    3) โครงการวางระบบการตรวจสอบและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งจะทดลอง
ดําเนินการในส่วนราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
   2.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาผลิตภาพและความคุ้มค่าของกําลังคนภาครัฐ 
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงาน ก.พ.  ได้ดําเนินโครงการเพื่อพัฒนาองค์ความรู้สําหรับนําไป
ประกอบการกําหนดแนวทาง วิธีการ  และเครื่องมือสําหรับการประเมินและพัฒนาผลิตภาพกําลังคน เพื่อให้ส่วนราชการใช้กําลังคน
อย่างคุ้มค่า ดังน้ี  
    1) โครงการวางแผนการใช้กําลังคนภาครัฐ การพัฒนาผลิตภาพกําลังคน  โดยได้ทดลองประเมิน
ผลิตภาพของกําลังคนในสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 
    2) โครงการวางแผนบริหารกําลังคนเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายุข้าราชการ           
พลเรือน  โดยจะสนับสนุนส่วนราชการ  9 แห่ง  ที่มีแนวโน้มการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายุในระดับวิกฤติให้สามารถจัดทํา
แผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงโครงสร้างอายุของข้าราชการ ท้ังน้ี  ในการดําเนินการจะใช้ต้นแบบท่ี
ได้จากการทดลองนําร่องในกรมการค้าภายใน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และสํานักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมท่ีได้                 
ดําเนินการเม่ือปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
    3)  โครงการศึกษาแนวทางการจัดส่ิงจูงใจสําหรับส่วนราชการ เพื่อให้ใช้กําลังคนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  ซึ่งเป็นการดําเนินการตามมติ คปร. ท่ีให้ศึกษาหามาตรการจูงใจเพื่อส่วนราชการใช้กําลังคนให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด   
ภายใต้ข้อจํากัดด้านงบประมาณ คาดว่าจะได้ผลการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบและวิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับส่วนราชการ   
    4) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาแนวทางการนําระบบเพดานหรือกรอบงบประมาณด้านบุคลากร          
มาใช้ในการบริหารกําลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการ 
   2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการบริหารกําลังคน   
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 สํานักงาน ก.พ. มีแผนท่ีจะปรับปรุงระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับ
กรม / จังหวัด  โดยมุ่งเน้นความสมบูรณ์  ความครบถ้วน ความถูกต้อง และทันเวลาของข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ  รวมท้ัง
พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลของพนักงานราชการและลูกจ้างประจําเพื่อให้สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในการวางแผนกําลังคนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   นอกจากน้ี จะส่งเสริมให้นําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ 
 
 



 10 

 
 
 
 
    

เร่ืองที่คณะรัฐมนตรีรับทราบเพ่ือเป็นข้อมูล 
26. เร่ือง  การจัดงานฉลอง 100 ปี พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ  ปราโมช 
    คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลการจัดงานฉลอง 100 ปี พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ  ปราโมช  ของกระทรวงวัฒนธรรมดังน้ี  
  ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมได้เสนอช่ือ พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช ในวาระครบรอบ 100 ปีเกิด    ต่อองค์การศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโก ภายใต้โครงการเฉลิมฉลองบุคคลสําคัญและเหตุการณ์สําคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของยูเนสโก ประจําปี 2554-2555 โดยที่ประชุมสมัยสามัญของยูเนสโก คร้ังที่ 35 เม่ือเดือนตุลาคม 2552  ณ กรุงปารีส                   
สาธารณรัฐฝร่ังเศส ได้มีมติรับรองการร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ ปราโมช ในปีพุทธศักราช 2554 
ในฐานะบุคคลสําคัญด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และส่ือสารมวลชน น้ัน 
  กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับมูลนิธิคึกฤทธ์ิ 80 ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราช
กุมารี บริษัท บ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ จํากัด ทายาท สถาบันการศึกษา ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จะร่วมกันจัดงานฉลอง 100 ปี 
พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ  ปราโมช ระหว่างเดือนเมษายน 2554- เมษายน 2555 รวมระยะเวลา 1 ปี ซ่ึงในเบ้ืองต้นได้กําหนดกิจกรรม
สําคัญสําหรับการจัดงานฉลองฯ ประกอบด้วย พิธีเปิด  “สถาบันคึกฤทธ์ิ” การแสดงศิลปะแขนงต่างๆ ของ ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิฯ การสัมมนา
ทางวิชาการนานาชาติ การสัมมนาทางวิชาการในระดับภูมิภาค การจัดนิทรรศการประวัติและผลงาน การจัดทําตราไปรษณียากรท่ีระลึก 
การจัดทําห้องสมุดรวบรวมผลงานของม.ร.ว. คึกฤทธ์ิฯ เป็นต้น   
 โดยที่ พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ  ปราโมช เป็นผู้มีความรู้ความสามารถหลายด้านเป็นที่ประจักษ์อันนํามาซ่ึงคุณูปการแก่
บ้านเมืองหลายประการ และเพื่อให้การจัดงานฉลอง 100 ปี พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ  ปราโมช เป็นไปอย่างสมเกียรติในระดับชาติ กระทรวง
วัฒนธรรมจึงเห็นควรนําเรื่องดังกล่าวเสนอท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อขอเชิญชวนทุกกระทรวงร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงานสําหรับ
วาระสําคัญน้ี และขอความร่วมมือทุกกระทรวงแจ้งข้อมูลการจัดกิจกรรม/ โครงการต่างๆ เพื่อร่วมฉลอง 100 ปี พลตรี ม.ร.ว. คึกฤทธ์ิ  
ปราโมช             (ถ้ามี) มายังกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อรวบรวมข้อมูลในภาพรวม และจักได้เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนอย่างกว้างขวาง  

 
28. เร่ือง  สรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2554 คร้ังที่ 3  
   คณะรัฐมนตรีรับทราบข้อมูลสรุปสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรปี 2554 ครั้งที่ 3 ณ วันที่ 21 มกราคม 2554 
ประกอบด้วย สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร สถานการณ์นํ้า การจัดสรรนํ้าและการปลูกพืชฤดูแล้งปี 2553/2554 การ
ช่วยเหลือด้านการเกษตร ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 กรณีพิเศษ และการช่วยเหลือเกษตรกร
ชาวสวนยางพาราท่ีได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปได้ดังน้ี  
 สาระสําคัญของเร่ือง 
   สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร   
   อุทกภัย   ไม่มีสถานการณ์ 
   ภัยแล้ง   จังหวัดประกาศพื้นที่ภัยพิบัติแล้ว 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกําแพงเพชร พะเยา อุดรธานี สุรินทร์ 
ประจวบคีรีขันธ์  ไม่มีรายงานผลกระทบด้านการเกษตร 
   โรคระบาดสัตว์  โรคระบาดในสุกรชนิด  พีอาร์อาร์เอส (PRRS : Porcine Reproductive and Respiratory) ที่อําเภอ
โกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม  
   สภาพอากาศ 
   ประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศหนาวเย็นต่อไปอีก โดยมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นท่ี สําหรับภาคใต้
ฝ่ังตะวันออกจะมีฝนเพิ่มข้ึน ส่วนคล่ืนลมในอ่าวไทยตอนล่างจะมีกําลังแรงข้ึน ชาวเรือบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายในการ
เดินเรือในช่วงวันท่ี 22-28 ม.ค.54 ด้วย 
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   สถานการณ์นํ้า 
 1. สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้า 
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่และขนาดกลางท้ังประเทศ 400 แห่ง มีปริมาณนํ้าทั้งหมด ร้อยละ 69 ของความจุ
อ่าง  เป็นปริมาณนํ้าใช้การได้ ร้อยละ 37 ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี 2553 ร้อยละ 72  สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าขนาดใหญ่มีปริมาณนํ้า           
ทั้งหมด 33 แห่ง มีปริมาณนํ้าท้ังหมดร้อยละ 69 ของความจุอ่าง  เป็นปริมาณนํ้าใช้การได้ ร้อยละ 35 ของความจุอ่าง น้อยกว่าปี 2553 
ร้อยละ 72 จํานวน  
 สภาพนํ้าในอ่างเก็บนํ้าเข่ือนภูมิพล สิริกิต์ิ แควน้อยฯ และป่าสักชลสิทธ์ิ มีปริมาณนํ้าท้ังหมด ร้อยละ 65 ของ
ความจุอ่าง  เป็นปริมาณนํ้าใช้การได้ ร้อยละ 37 ของความจุอ่าง 
  อ่างเก็บนํ้าที่อยู่ในเกณฑ์นํ้า น้อยกว่า ร้อยละ 30 ของความจุอ่างฯ จํานวน 1 อ่าง  คือ อ่างเก็บนํ้าปราณบุรี 
และอ่างเก็บนํ้าท่ีอยู่ในเกณฑ์นํ้า มากกว่าร้อยละ 80 ของความจุอ่างฯ จํานวน 11 อ่าง  ได้แก่  อ่างเก็บนํ้าแม่งัดฯ ก่ิวคอหมา               
จุฬาภรณ์ ลําตะคอง ลําพระเพลิง มูลบน ลําแซะ กระเสียว หนองปลาไหล ประแสร์ บางลาง 
 2. สภาพน้ําท่า 
  ปริมาณนํ้าในแม่นํ้าปิง เจ้าพระยา ชี และมูล มีปริมาณนํ้าอยู่ในเกณฑ์ปกติ  แม่นํ้า วัง ยม น่าน ปริมาณนํ้า             
อยู่ในเกณฑ์นํ้าน้อย 
 ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยปี 2553 กรณีพิเศษ เป็นเงิน 
 ความเสียหาย  
 ด้านพืช  พื้นที่เสียหายส้ินเชิง จํานวน 7.68 ล้านไร่ แบ่งเป็น ข้าว 6.21 ล้านไร่  พืชไร่ 0.96 ล้านไร่ พืชสวนและ
อ่ืนๆ 0.51 ล้านไร่ เกษตรกร 732,711 ราย 
 ด้านประมง พื้นที่เพาะเล้ียงสัตว์นํ้าเสียหาย จํานวน 150,083 ไร่ แบ่งเป็น บ่อปลา 129,740 ไร่ บ่อกุ้ง ปู หอย 20,343 ไร่ 
กระชัง/บ่อซีเมนต์ 450,241 ตารางเมตร เกษตรกร 120,465 ราย 
 ด้านปศุสัตว์ สัตว์ตาย/ สูญหาย รวมท้ังส้ิน 2,415,336 ตัว แปลงหญ้า 9,576.75 ไร่ เกษตรกร 25,603 ราย 
 การช่วยเหลือ 
 1. เงินทดรองราชการ เกษตรกร 82,416 ราย วงเงิน 207.19 ล้านบาท  
 2. ขอเงินงบกลาง ส่งเอกสารให้ ธกส. เพื่อขออนุมัติเงินงวดแล้วทั้งส้ิน จํานวน 65 จังหวัด วงเงิน 15,686.83 
ล้านบาท และ ธกส. โอนเงินให้ ธกส. สาขา เพื่อโอนเข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว จํานวน 58 จังหวัด วงเงิน 12,499.30 ล้านบาท โอน
เข้าบัญชีเกษตรกรแล้ว 160,808 ราย วงเงิน 4,606.37 ล้านบาท 
 ความก้าวหน้าการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางพาราที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย วาตภัย และ          
ดินถล่ม 
 สํารวจแล้ว พบว่า มีสวนยางพาราท่ีเสียสภาพสวนท้ังส้ิน 34,608 ไร่ เกษตรกร 20,524 ราย   คิดเป็นเงินช่วยเหลือทั้งส้ิน 
จํานวน 287.92 ล้านบาท ซึ่งได้ส่งเอกสารให้ ธกส. เพื่อขออนุมัติเงินงวดจากสํานักงบประมาณต่อไป ท้ังน้ี กําหนดให้จังหวัดสํารวจให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่ 25 ม.ค.54 
 การจัดสรรนํ้าและการปลูกพืชฤดูแล้ง ปี 2552/2553 
 จัดสรรนํ้าไปแล้ว 7,767 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 39 ของแผน (20,144 ล้าน ลบ.ม.)  
 พื้นท่ีปลูกแล้ว 5.03 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 33 ของแผน(15.29 ล้านไร่) แบ่งเป็น ข้าว 4.66 ล้านไร่                     
พืชไร่-พืชผัก 0.37 ล้านไร่ 
 การช่วยเหลือด้านการเกษตร  สนับสนุนเครื่องสูบนํ้าเคล่ือนที่ ในพื้นท่ี 23 จังหวัด จํานวน 188 เครื่อง   
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แต่งต้ัง 
 
29.  เร่ือง  แต่งต้ัง 
  1.  ขอเสนอช่ือผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.)  ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เสนอช่ือ            
นางสุรีย์ประภา  ตรัยเวช  เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เป็นผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 
(ปคร.)  ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด   
 
  3.  ข้าราชการการเมืองลาออกจากตําแหน่งและแต่งต้ังข้าราชการการเมือง  
  คณะรัฐมนตรีรับทราบประกาศสํานักนายกรัฐมนตรีให้ นายพิลาศ  พันธโกศล ลาออกจากตําแหน่ง ข้าราชการ          
การเมือง ตําแหน่งที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (รองนายกรัฐมนตรี พลตรี สน่ัน  ขจรประศาสน์) และเห็นชอบการแต่งต้ังนายธัญธวัช  
แพงไธสง ให้ดํารงตําแหน่งข้าราชการการเมือง ตําแหน่งท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี แทนนายพิลาศ  พันธโกศล  
 
   

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


