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http://www.thaigov.go.th                                                                                     ข่าวท่ี 01/06
                                                 วันท่ี 28 มิถุนายน 2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล                           
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี   
  จากนั้น นายปณิธาน วัฒนายากร  รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าท่ีโฆษกประจําสํานัก
นายกรัฐมนตรี  และนายมารุต มัสยวาณิช  รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี   ได้แถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  
สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
   
  1. เรื่อง  รายงานสรุปสถานการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นท่ี 1 ขนาด 34 นิ้ว ในอ่าวไทย รั่ว 
  2. เรื่อง  รายงานการแก้ไขปัญหาด้านราคาไข่ไก่ และสถานการณ์ปัจจุบัน 
  3. เรื่อง   ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ  และวิธีการในการ
    แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... 
  4. เรื่อง  การลงนามปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
 
   5. เรื่อง  แต่งต้ัง 
   1) แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาด้านการพัฒนา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    ทรงคุณวุฒิ) (สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
    พระราชดําริ)  
   2) แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  
    (กระทรวงคมนาคม)  
   3) แต่งต้ังผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (นายพงษ์พิสุทธิ์  จงอุดมสุข)   
   4) แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งนักการข่าว ระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
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1.  เรื่อง รายงานสรุปสถานการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นท่ี 1 ขนาด 34 นิ้ว ในอ่าวไทย รั่ว 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงพลังงานรายงานสรุปสถานการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เส้นท่ี 1 ขนาด              
34 นิ้ว ในอ่าวไทย รั่ว 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  ตามท่ีกระทรวงพลังงานได้รับแจ้งจาก บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2554 เวลา 15.00 
น. ว่ามีเรือท่ีรับหน้าท่ีวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของแหล่งปลาทอง 2 ได้วางสายสมอเรือไปเก่ียวเข้ากับระบบท่อส่งก๊าซบริเวณ
จุดเชื่อมต่อระหว่างท่อก๊าซเส้นท่ี 1 และท่อก่ิงของแหล่งก๊าซปลาทอง ส่งผลให้ระบบท่อได้รับความเสียหายและเกิดรอยรั่ว 
  กระทรวงพลังงานได้สรุปสถานการณ์และแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
  1. เพ่ือความปลอดภัยและการตรวจสอบความเสียหายโดยละเอียด จึงจําเป็นต้องระงับการใช้ท่อเส้นท่ี 1ท่ีมี
กําลังการส่งก๊าซ 850 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซ่ึงส่งผลต่อการจ่ายก๊าซเข้าระบบในปริมาณเดียวกัน 
  2. เพ่ือเป็นการลดผลกระทบด้านเชื้อเพลิงดังกล่าว สิ่งท่ีได้ดําเนินการแล้ว มีดังนี้ 
   2.1 เปลี่ยนเส้นทางลําเลียงก๊าซจากแหล่งท่ีส่งเข้าท่อเส้นท่ี 1 ไปยังท่อเส้นท่ี 2 และ 3 สําหรับแหล่งท่ี
สามารถปรับเปลี่ยนเส้นทางได้ในปริมาณ 150 – 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
   2.2 ลดปริมาณการจ่ายก๊าซเข้าโรงแยกก๊าซฯ 240 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
   2.3 เพ่ิมปริมาณการจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จาก 140 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เป็น 300 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
   2.4 หลังจากดําเนินการตาม 3.1 – 3.3 ทําให้ก๊าซฯ ในระบบท่ีขาดหายไปลดลงจากเดิม 850 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวันเหลือ 250 – 300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
  3. การบริหารจัดการด้านไฟฟ้าเพ่ือลดผลกระทบจากปริมาณก๊าซฯ ท่ีลดลงในปริมาณ 250 – 300 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน สิ่งท่ีได้เตรียมการแล้ว มีดังนี้ 
   3.1 เตรียมส่งน้ํามันเตาให้โรงไฟฟ้าราชบุรี 1.8 ล้านลิตรต่อวันและจะทยอยปรับเพ่ิมเป็น 2 ล้านลิตร
ต่อวัน 
   3.2 ส่งน้ํามันเตาให้โรงไฟฟ้ากระบ่ีเฉลี่ย 1 ล้านลิตรต่อวัน 
   3.3 เตรียมส่งน้ํามันเตาให้โรงไฟฟ้าพระนครใต้รวม 40 ล้านลิตร 
   3.4 เตรียมส่งน้ํามันเตาให้โรงไฟฟ้าบางปะกง 4 ล้านลิตรต่อวัน 
   3.5 เพ่ิมการผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ํา โดยเฉพาะจากเข่ือนรัชชประภา น้ํางึม 2 และ น้ําเทิน 2 
   3.6 เลื่อนการหยุดซ่อมบํารุง โรงไฟฟ้า 2 แห่ง ประกอบด้วย โรงไฟฟ้าแม่เมาะ หน่วยท่ี 10 และ
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมราชบุรี ชุดท่ี 2 ออกไปก่อน 
  4. จากการบริหารจัดการดังกล่าว จะไม่ทําให้เกิดการขาดแคลนไฟฟ้า ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (NGV) 
และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ท้ังนี้ได้สั่งการให้ ปตท. จัดหาน้ํามันเตากํามะถัน 0.5 % ปริมาณ 30 ล้านลิตร เพ่ือเป็นเชื้อเพลิง
สํารองสําหรับ โรงไฟฟ้า 
  5. สําหรับสถานการณ์ ณ ปัจจุบันกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างการประเมินความเสียหายของระบบท่อ ซ่ึงคาด
ว่าจะทราบผลโดยละเอียดในช่วงเย็นของวันอังคารท่ี 28 มิถุนายน 2554 ท้ังนี้ กระทรวงพลังงานได้เตรียมพร้อมเพ่ือรองรับ
สถานการณ์ท่ีอาจเกิดข้ึนได้ใน 2 ลักษณะ ประกอบด้วย 
   5.1 สามารถซ่อมระบบท่อแล้วเสร็จได้ภายใน 14 วัน 
   5.2 กรณีท่ีตรวจพบความเสียหายร้ายแรงซ่ึงคาดว่าจะต้องใช้เวลาซ่อมประมาณ 60 วัน ซ่ึงจําเป็นต้อง
มีการใช้น้ํามันดีเซลและการนําก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) มาใช้เพ่ิมเติม 
  6. ท้ังนี้ เพ่ือเป็นการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด กระทรวงพลังงานได้สั่งการให้ ปตท. เปิดศูนย์บริหาร
สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวท่ีอาคาร ปตท. 1 สํานักงานใหญ่ ชั้น 6 และศูนย์ประสานการจัดหาก๊าซฯ จากผู้รับสัมปทาน
ปิโตรเลียมของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ชั้น 21 อาคารบี ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 
 
2. เรื่อง รายงานการแก้ไขปัญหาด้านราคาไข่ไก่ และสถานการณ์ปัจจุบัน 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์ (พณ.) รายงานการแก้ไขปัญหาด้านราคาไข่ไก่ และสถานการณ์
ปัจจุบันท่ีได้มีการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและประสานงานกับผู้ประกอบการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาปรับลดราคาสินค้า
เกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคให้เหมาะสม สอดคล้องกับราคาต้นทุนท่ีแท้จริงของสินค้าแต่ละประเภท ดังนี้ 
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  1. ไข่ไก่ ได้มีการออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (ฉบับท่ี 4)                
ปรับราคาขายปลีกไข่ไก่แนะนําลงฟองละ 0.10 บาท ต้ังแต่วันท่ี 6 มิถุนายน 2554  
    สําหรับราคาไข่ไก่คละท่ีเกษตรกรขายได้หน้าฟาร์ม จากการติดตามภาวะการผลิตการตลาด ปรากฏว่า ถึงแม้โดย
ภาพรวมปัญหาด้านปริมาณจะคลี่คลายลงระดับหนึ่ง เนื่องจากมีปริมาณไข่ไก่ออกสู่ตลาดมากข้ึน แต่ผลผลิตส่วนใหญ่ประมาณ
ร้อยละ 60 เป็นไข่ไก่ขนาดกลางและเล็ก ซ่ึงเป็นผลผลิตของแม่ไก่ไข่ยืนกรงรุ่นใหม่ท่ีมาจากพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่ท่ีนําเข้าตาม
มาตรการเปิดนําเข้าพันธุ์ไก่ไข่เสรีเม่ือเดือนสิงหาคม 2554 เกษตรกรผู้เลี้ยงไข่ไก่ส่วนใหญ่จึงจําหน่ายผลผลิตได้ในราคาท่ีตํ่ากว่า
ราคาประกาศ (ฉบับท่ี 3 วันท่ี 18 พฤษภาคม 2554) ฟองละ 2.90 บาท ซ่ึงเป็นราคาไข่ไก่คละใหญ่ ท้ังนี้   พณ. ได้ประสาน
องค์กรผู้เลี้ยงไก่ไข่และบริษัทผู้เลี้ยงไข่ไก่รายใหญ่ เพ่ือขอความร่วมมือปรับลดราคาไข่ไก่ลง ซ่ึงในเบ้ืองต้นได้รับความร่วมมือปรับ
ลดราคาไข่ไก่คละท่ีเกษตรกรขายได้หน้าฟาร์มในแต่ละขนาด 
  2. สุกรมีชีวิต ราคายังเคลื่อนไหวอยู่ในระดับค่อนข้างสูง เนื่องจากการเพ่ิมปริมาณสุกรทดแทนจํานวนท่ี
สูญเสียจากปัญหาโรคระบาด ต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 5 – 6 เดือน แต่ปริมาณสุกรท่ีออกสู่ตลาดในระยะต่อไปก็มีแนวโน้มจะ
เพ่ิมข้ึนจากปัจจัยเอ้ืออํานวยด้านสภาพอากาศท่ีเย็นลง และภาวะโรคระบาดท่ีคลี่คลายลง อย่างไรก็ตาม จากการกําหนด
มาตรการกํากับดูแลด้านราคา โดยออกประกาศสํานักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ และติดตาม
ตรวจสอบอย่างเข้มงวดใกล้ชิดได้ส่งผลให้ราคาขายปลีกเนื้อแดงในตลาดสดท่ัวไป ปรับลดลงกิโลกรัมละ 5 บาท ซ่ึง พณ. จะ
ติดตามตรวจสอบและกํากับดูแลการกําหนดราคาให้สอดคล้องกับภาวะอุปสงค์อุปทานอย่างต่อเนื่อง หากปรากฏว่า มีการ
กําหนดราคาจําหน่ายโดยไม่เป็นธรรม จะพิจารณามาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมต่อไป 
  ท้ังนี้ ความเคลื่อนไหวของราคาไข่ไก่ และสุกร ในปัจจุบัน อยู่ในระดับดังนี้ 
รายการ เฉลี่ย 

ปี 2553 
30 พ.ค. 54 
(1) 

3 มิ.ย. 54 
(2) 

เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(2) - (1) 

ปีก่อน 
(3 มิ.ย. 53) 

(1) ไข่ไก่ (บาท/ฟอง) 
- ไข่คละ (ใหญ่) 
  หน้าฟาร์ม 
- ขายปลีก เบอร์ 3 

 
2.55 

 
2.92 

 
2.90 

 
3.30-3.40 

 
2.80 

 
3.20-3.30 

 
- 0.10 

 
- 0.10 

 
2.70 

 
3.00-3.10 

(2) สุกร (บาท/กก.) 
- สุกรมีชีวิต 
  หน้าฟาร์ม 
- ขายปลีกเนื้อแดง 

 
58.34 

 
112.42 

 
69 – 70 

 
125 – 130 

 
69 – 70 

 
125 – 130 

 
- 
 
- 

 
61 – 62 

 
110 – 120 

 
3.   เรื่อง  ร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ  และวิธีการในการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. .... 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการร่างระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ  และ
วิธีการในการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ....  ตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เสนอ และให้ส่งคณะกรรมการตรวจสอบร่างกฎหมายและร่างอนุบัญญัติท่ีเสนอคณะรัฐมนตรีตรวจพิจารณา แล้วดําเนินการ
ต่อไปได้   
  สาระสําคัญของร่างระเบียบฯ 

1.  กําหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างข้อ 4)  
2.  กําหนดหลักเกณฑ์ในการสรรหาและคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและกําหนดสัดส่วนของกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนสหกรณ์นิคม ผู้แทนสหกรณ์ประมง  ผู้แทนชุมชนสหกรณ์ ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร 
ผู้แทนวิสาหกิจชุมชน  ในคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน  ผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร  
เกษตรกรด้านพืช  เกษตรกรด้านสัตว์ และเกษตรกรด้านการประมง  ประเภทละ 1 คน  (ร่างข้อ 5)  

3. กําหนดให้หน่วยงานท่ีกํากับดูแลหรือให้การส่งเสริมเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการคัดสรร  และกําหนด 
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดสรรได้ตามท่ีเห็นสมควรเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ 

3.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้รับผิดชอบคัดสรรจากผู้แทนสหกรณ์การเกษตร  ผู้แทนสหกรณ์ประมง   
และผู้แทนสหกรณ์นิคม ประเภทละ 5 คน  และคัดสรรจากผู้แทนชุมนุมสหกรณ์การเกษตร ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ประมง  หรือ
ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์นิคม รวม 5 คน 
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   3.2 คณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทย เป็นผู้รับผิดชอบคัดสรรจากกลุ่มเกษตรกร  
จํานวน 5 คน 
   3.3 สํานักงานกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นผู้รับผิดชอบคัดสรรจากผู้แทนเกษตรกรใน
คณะกรรมการกองทุนฟ้ืนฟูและพัฒนาเกษตรกร จํานวน 5 คน  
   3.4 กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบคัดสรรจากกรรมการผู้แทนวิสาหกิจชุมชนใน
คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชน  จํานวน 5 คน  และคัดสรรจากเกษตรกรด้านพืช  จํานวน 5 คน  
   3.5 กรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับผิดชอบคัดสรรจากเกษตรด้านสัตว์ จํานวน 5 คน  
   3.6 กรมประมง เป็นผู้รับผิดชอบคัดสรรจากเกษตรกรด้านการประมง จํานวน 5 คน  (ร่างข้อ 6)  

4.  กําหนดองค์ประกอบและอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการคัดเลือก (ร่างข้อ 7 – ร่างข้อ 8)  
5.  กําหนดให้สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทําประกาศรับสมัคร  พร้อมท้ังทําการ 

ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ     และกําหนดแบบใบสมัครเข้ารับการคัดสรรและคัดเลือกเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ (ร่างข้อ 9)  

6. กําหนดให้หน่วยงานระดับจังหวัดของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบคัดสรรเป็นผู้ดําเนินการรับสมัคร แล้วส่ง 
รายชื่อผู้สมัครให้กับหน่วยงานต้นสังกัดดําเนินการคัดสรร (ร่างข้อ 10  ร่างข้อ 11)  
 
4.  เรื่อง การลงนามปฏิญญาร่วมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง 
  คณะรัฐมนตรีรับทราบปฏิญญาร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความร่วมมือทางทหารอาเซียนใน
ประชาคมโลกเพ่ือเผชิญความท้าทายรูปแบบใหม่ และเอกสารประกอบปฏิญญาร่วมจํานวน 3 ฉบับ ตามท่ีกระทรวงกลาโหม 
(กห.) เสนอ ดังนี้ 
  1. แผนปฏิบัติงาน 3 ปี ในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนพุทธศักราช 2554 – 2556  
  2. เอกสารแนวความคิดว่าด้วยการจัดต้ังเครือข่ายศูนย์ปฏิบัติการรักษาสันติภาพของอาเซียน 
  3. เอกสารแนวความคิดว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในกรอบอาเซียน 
  สาระสําคัญของเรื่อง 
  กระทรวงกลาโหมรายงานว่า ตามท่ีคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (3 พฤษภาคม 2554) เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วม
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนและเอกสารท่ีเก่ียวข้อง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม
อาเซียน ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 18 – 21 พฤษภาคม 2554 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และได้ร่วมลงนามในปฏิญญา
ร่วมว่าด้วยการเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านความร่วมมือทางทหารอาเซียนในประชาคมโลกเพ่ือเผชิญความท้าทายรูปแบบใหม่ 
และรับรองร่างเอกสารประกอบร่างปฏิญญาร่วมฯ จํานวน 3 ฉบับ ดังกล่าว 
 
5.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1) แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษาด้านการพัฒนา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) 
(สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
เสนอแต่งต้ัง นางสมทรง  รุ่งเรืองศิลป์ ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนา (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ) สํานักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ให้ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านการพัฒนา 
(นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ต้ังแต่วันท่ี 11 พฤศจิกายน  2553 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งให้
คณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะขอให้สํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งต่อไป  
 
  2) แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวง
คมนาคม)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงคมนาคมเสนอแต่งต้ัง นายจิตรพงศ์  กฤตยเรืองโรจน์ ผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพ
เฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ กรมทางหลวง ให้ดํารงตําแหน่ง วิศวกรใหญ่ท่ี
ปรึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านวิศวกรรมโยธา (ด้านควบคุมการก่อสร้าง) วิศวกรโยธาทรงคุณวุฒิ กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม 
ต้ังแต่วันท่ี 1 มีนาคม 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ท้ังนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งให้
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คณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนท่ีจะขอให้สํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังข้าราชการดังกล่าวให้ดํารงตําแหน่งต่อไป 
 
  3)  แต่งตั้งผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (นายพงษ์พิสุทธิ์  จงอุดมสุข)   
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งต้ัง นายพงษ์พิสุทธิ์  จงอุดมสุข ให้ดํารงตําแหน่ง
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข เป็นวาระท่ีสอง โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 28 มิถุนายน  2554 เป็นต้นไป ท้ังนี้ สํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้เสนอชื่อผู้บริหารหน่วยงานของรัฐดังกล่าวต่อคณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป  
  
  4)  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งนักการข่าว ระดับทรงคุณวุฒิ (สํานักนายกรัฐมนตรี)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีสํานักข่าวกรองแห่งชาติเสนอแต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ จํานวน 2 ราย ต้ังแต่วันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนี้  
  1. นายฉัตรพงศ์  ฉัตราคม ผู้เชี่ยวชาญ (นักการข่าวเชี่ยวชาญ) กลุ่มงานท่ีปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ 
ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านการดําเนินงานข่าวกรองในต่างประเทศ  (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานท่ีปรึกษา สํานักข่าวกรอง
แห่งชาติ ต้ังแต่วันท่ี 29 ตุลาคม 2553  
   2. นายนพ  เฟ่ืองฟู ผู้อํานวยการสํานัก 2 สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ดํารงตําแหน่ง ท่ีปรึกษาด้านข่าวกรองความ
ม่ันคงและสถาบันหลัก (นักการข่าวทรงคุณวุฒิ) กลุ่มงานท่ีปรึกษา สํานักข่าวกรองแห่งชาติ ต้ังแต่วันท่ี 10 มกราคม 2554  
  ท้ังนี้ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะได้แจ้งให้คณะกรรมการการเลือกต้ังเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนท่ี
จะขอให้สํานักราชเลขาธิการนําความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังข้าราชการท้ัง 2 รายดังกล่าวให้ดํารงตําแหน่ง
ต่อไป  
 

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

เอกสารชุดนี้เป็นเอกสารข่าวสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้น 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถา่ยทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจงัหวัด 
หากท่านใดประสงค์จะขอรับข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีสมัครได้ทาง www.thaigov.go.th 
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