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                                                          วันท่ี 18  ตุลาคม  2554          
                                                                                                                                             
  วันนี้ เม่ือเวลา 09.00 น.  ณ  ห้องประชุมท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 4   อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ            
ท่าอากาศยานดอนเมือง   เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  เป็นประธานการประชุม
คณะรัฐมนตรี   
  จากนั้นนางฐิติมา  ฉายแสง โฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายอนุสรณ์ เอ่ียมสะอาด                
นางสาวอนุตตมา อมรวิวัฒน์  และนายชลิตรัตน์  จันทรุเบกษา   รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  ได้แถลง                       
ข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี  สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้ 
  กฎหมาย  
 5. เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง      
                  อัตรากําลังของส่วนราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 เศรษฐกิจ 
  21.  เรื่อง  การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายกระทรวงเก่ียวกับการช่วยเหลือดูแล
    ฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัย 
  22.  เรื่อง   ขออนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับเงินประจํางวด
    เฉพาะกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2554 
  23.  เรื่อง  การปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  24.   เรื่อง   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการ
    เงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณ
    รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลางก่อน  
  25.   เรื่อง   ขออนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย เพ่ือกรณี
    ฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปี 
    งบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน เพ่ือเป็นงบประมาณสําหรับดําเนินการโครงการพัฒนา
    ศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  
 สังคม 
 26.  เรื่อง   ขอมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนดอัตราเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  
  
 แต่งตั้ง 
 35. เรื่อง   แต่งต้ัง 
 1.  แต่งต้ังโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม 
 2.  แต่งต้ังข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                  
  (กระทรวงสาธารณสุข)  
 3.  แต่งต้ังผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  (ปคร.)  
 4.  แต่งต้ังประธานกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
 5.  การโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการ 
  ประจํา (นักบริหารระดับสูง) 
 6.  การรับโอนข้าราชการมาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัด
  ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)   
 7.  แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน   
 8.  แต่งต้ังข้าราชการ  (กระทรวงแรงงาน)  
 9.  แต่งต้ังข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
 10.  แต่งต้ังข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)  
 11.  แต่งต้ังเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
 12.  แต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
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****************************** 

 
สําหรับมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการกรุณาตรวจสอบท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โทร . 0 2280-9000 

สํานักโฆษกขอเชิญติดตามการถ่ายทอดสดการแถลงข่าวผลการประชุมคณะรัฐมนตรี 
ทุกวันอังคาร หรือวันท่ีมีการประชุม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ทาง F.M. 92.5 

ในเขตกรุงเทพมหานคร ส่วนต่างจังหวัด รับฟังได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด 
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กฎหมาย 

5.  เรื่อง  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ  
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของส่วนราชการ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... ตามท่ีกระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ  
  ร่างพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยเหลือผู้ซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการ 
(ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
 1. เพ่ิมหลักการให้มีผลใช้บังคับกับข้าราชการรัฐสภาสามัญตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา  
ผู้ซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา (ร่างมาตรา 3) 
 2. กําหนดให้ข้าราชการซ่ึงจะเข้าร่วมโครงการให้เงินช่วยเหลือผู้ซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุง
อัตรากําลังของส่วนราชการต้องมีเวลาราชการเหลือไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันท่ีได้รับอนุญาตให้ลาออกจากราชการ                     
(ร่างมาตรา 4) 
 3. กําหนดให้ผู้ซ่ึงออกจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการและผู้ซ่ึงออกจากราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาห้ามบรรจุกลับเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างของ
ส่วนราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาหรือกํากับของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายรัฐสภาอีก (ร่างมาตรา 5) 
 

เศรษฐกิจ 
21. เรื่อง การหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นรายกระทรวงเก่ียวกับการช่วยเหลือดูแลฟ้ืนฟูผู้ประสบอุทกภัย 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย และมอบหมาย
หน่วยงานและผู้ท่ีเก่ียวข้องรับไปพิจารณาดําเนินการในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป ตามผลการหารือของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีท่ี
เก่ียวข้องเม่ือวันท่ี 17 ตุลาคม 2554 ตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ โดยในส่วนของการดําเนินการในระยะของการ
ช่วยเหลือระหว่างท่ีระดับน้ําในพ้ืนท่ียังท่วมสูง (ระยะเวลาประมาณ 4-6 สัปดาห์) ให้ทุกกระทรวงเร่งจัดทําแผนการดําเนินการ 
ในรายละเอียด แล้วส่งให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ภายในวันศุกร์ท่ี 21 ตุลาคม 2554 
เพ่ือให้สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวบรวม วิเคราะห์ จัดกลุ่ม และลําดับข้ันตอนการ
ดําเนินการในภาพรวมให้เป็นระบบและไม่เกิดความซํ้าซ้อนก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์ต่อไป ท้ังนี้  มอบหมาย
หน่วยงาน/ผู้ท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีไปดําเนินการเพ่ิมเติมด้วย ดังนี้ 
  1. ให้กระทรวงมหาดไทยเร่งรัดตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เพ่ีอให้
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น กระทรวงแรงงาน และกระทรวงอุตสาหกรรม สามารถประสานงานใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ตรวจสอบและดําเนินการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการ ผู้ใช้แรงงาน และผู้ท่ีเก่ียวข้องได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และ             
ไม่เกิดปัญหาความซํ้าซ้อน ท้ังนี้ ให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องรับความเห็นของคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารท่ีเสนอเพ่ิมเติมไปพิจารณาดําเนินการด้วย 
  2. ให้กระทรวงพาณิชย์รับไปประสานงานและเร่งรัดบริษัทประกันภัย เพ่ือให้ผู้ประกอบการท่ีประสบอุทกภัย
และทําประกันภัยไว้ ได้รับความช่วยเหลือชดเชยจากบริษัทประกันภัยอย่างรวดเร็ว 
 
22. เรื่อง  ขออนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับเงินประจํางวดเฉพาะกรณีท่ีมีความ
จําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 2554 
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบ  
อุทกภัยจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันก่อนได้รับเงินประจํางวดเฉพาะกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนท่ีจะต้องให้การช่วยเหลือผู้ประสบ
อุทกภัย 2554 โดยให้มีผลย้อนหลังในกรณีท่ีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้ดําเนินการไปก่อนท่ีคณะรัฐมนตรีจะมีมติอนุมัติด้วย  
ท้ังนี้ จนกว่าอุทกภัยจะสิ้นสุด  และอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ         
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 เป็นกรณีพิเศษ 
สําหรับหน่วยงานท่ีได้รับมอบหมาย ไปยังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) โดยให้มีผลย้อนหลังต้ังแต่วันท่ี ศปภ. เริ่ม
ปฏิบัติการ ต้ังแต่วันท่ี 8 ตุลาคม 2554  ตามท่ีผู้อํานวยการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเสนอ  
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23. เรื่อง การปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักงบประมาณ ดังนี้ 

  1.  การจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในวงเงิน 2,380,000 ล้านบาท  
โดยมีนโยบายขาดดุลงบประมาณ จํานวน 400,000 ล้านบาท และการปรับปรุงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ   พ.ศ. 2555 และ
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ของกระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน 
  2.  ให้สํานักงบประมาณนําข้อเสนอตามข้อ 1 ท่ีได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีไปจัดทําเป็นร่าง 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 และเอกสารประกอบงบประมาณ เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
ให้ความเห็นชอบในวันอังคารท่ี 25 ตุลาคม 2554 และนําเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ท้ังนี้ สํานักงบประมาณได้ประสานสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาให้ตรวจพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี 2555 เป็นเรื่องด่วนด้วยแล้ว 

 สาระสําคัญ 
  1.  กระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน ได้แจ้งผลการพิจารณาปรับลดงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รวมท้ังสิ้น 49,347.5 ล้านบาทา ซ่ึงสํานักงบประมาณได้พิจารณาตามแนวทางการปรับลด
งบประมาณแล้ว เห็นสมควรให้มีการปรับลดงบประมาณตามข้อเสนอของกระทรวง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอ่ืน 
ในวงเงิน 48,859.8 ล้านบาท และเห็นสมควรปรับลดงบประมาณเพ่ิมเติม จํานวน 21,140.2 ล้านบาท รวมเป็นการปรับลด
ท้ังสิ้น 70,000 ล้านบาท  

 2.  งบประมาณท่ีปรับลดดังกล่าว จํานวน 70,000 ล้านบาท ได้นําไปจัดสรรเพ่ิมในยุทธศาสตร์ 
การสร้างรากฐานการพัฒนาท่ีสมดุลสู่สังคม แผนงานเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ งบ
กลาง รายการค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ เม่ือรวมกับการจัดสรร
งบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามโครงการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีประสบภัยและสาธารณภัย จํานวน 10,000 ล้านบาท จะทํา
ให้มีงบประมาณสําหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยา ฟ้ืนฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ จํานวนท้ังสิ้น 
80,000 ล้านบาท  
  3.  งบประมาณรายจ่าย จํานวน 2,380,000 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท่ีกําหนดไว้ 
2,169,967.5 ล้านบาท จํานวน 210,032.5 ล้านบาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.7 รายได้สุทธิ จํานวน 1,980,000 ล้านบาท  
งบประมาณขาดดุล จํานวน 400,000 ล้านบาท เท่ากับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3.4 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เทียบกับสัดส่วนร้อยละ 3.7 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
 
24.  เรื่อง  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือ
กรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น  ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2554 ไปพลาง
ก่อน  

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจดําเนินการโดยใช้จ่ายจาก 
งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ท่ีได้รับอนุมัติให้กันไว้เบิกเหลื่อมปีของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเป็น
ลําดับแรก หากไม่เพียงพอก็ให้ขอรับการจัดสรรจากงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น ตามหลักเกณฑ์
และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน เพ่ิมเติมภายในกรอบวงเงิน 
1,500,000,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป ตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 

 สาระสําคัญ 
   คณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2554  อนุมัติหลักการวงเงินงบกลาง รายการเงินสํารองจ่ายเพ่ือกรณี
ฉุกเฉินหรือจําเป็น จํานวน 2,000 ล้านบาท เพ่ือใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

 ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.)  รายงานว่า ณ วันท่ี 17 ตุลาคม 2554 ได้รับรายงานสถานะ
ของคําขอรับการสนับสนุนงบประมาณการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมเป็นเงินประมาณ 1,700 ล้าน
บาท  ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานของศูนย์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยสามารถปฏิบัติภารกิจอย่างต่อเนื่องตามกรอบ
ภารกิจหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  จึงขอรับการจัดสรรงบประมาณฯ ปี 54 งบกลางฯ เพ่ิมเติม จํานวน 1,500 ล้านบาท 
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25.  เรื่อง  ขออนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น 
ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน เพ่ือเป็นงบประมาณ
สําหรับดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  

 คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 งบกลาง รายการเงินสํารองจ่าย เพ่ือกรณีฉุกเฉิน
หรือจําเป็น ตามหลักเกณฑ์และเง่ือนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน เพ่ือเป็น
งบประมาณสําหรับดําเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) จํานวน 6,000 ล้านบาทตามท่ีสํานักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเสนอ โดยมีประมาณการค่าใช้จ่าย  ดังนี้    

 1. งบดําเนินการ  80 ล้านบาท   
 2. งบสนับสนุนให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน (ประมาณ 16,310 แห่ง) 5,920 ล้านบาท  1)   หมู่บ้านขนาดเล็ก (S) 

จํานวน 7,850 แห่ง ๆ ละ 300,000 บาท    2) หมู่บ้านขนาดกลาง (M) จํานวน 6,650 แห่ง ๆ ละ 400,000 บาท  3) หมู่บ้าน
ขนาดใหญ่ (L) จํานวน 1,810 แห่ง ๆ ละ 500,000 บาท  
  สาระสําคัญ 

 รัฐบาลได้มีนโยบายจัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML)  
เป็นจํานวนเงิน 300,000 , 400,000 และ 500,000 บาทตามลําดับขนาดของหมู่บ้านและชุมชน เพ่ือให้หมู่บ้านบริหารจัดการ
กองทุนเพ่ือการพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง  
  สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ   (สทบ.) ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน เป็นเงิน 16,18.7662 ล้านบาท โดยมี
แผนการดําเนินงาน จํานวน 43,150 หมู่บ้าน ซ่ึงขณะนี้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประกาศใช้
ไม่ทันในวันท่ี 1 ต.ค.54 อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
  สถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติทําให้พ้ืนท่ีหลายจังหวัดประสบอุทกภัย ซ่ึงส่งผลให้เกิดความ
เสียหายแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นจํานวนมาก โดยรัฐบาลมีความจําเป็นเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือแก่
ผู้ประสบภัยท้ังบุคคล และชุมชนในการดํารงชีวิตท้ังระหว่างท่ีเกิดวิกฤตการณ์น้ําท่วม และภายหลังน้ําลด 
  จากการประชุมกําหนดนโยบายท่ีเก่ียวกับกองทุนและค่าใช้จ่ายสําคัญตามนโยบายรัฐบาล เม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 
2555 โดยนายกรัฐมนตรีได้มีดําริให้สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ    เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการ
ดําเนินงานตามโครงการ SML และได้มีดําริให้สํานักงานเร่งดําเนินการจัดสรรเงินไปสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วเพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนให้กับประชาชน และชุมชนในช่วงวิกฤตการณ์น้ําท่วม  
 

สังคม 
26. เรื่อง  ขอมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกําหนดอัตราเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอดังนี้  
  1. การกําหนดอัตราเบ้ียยังชีพรายเดือนแบบข้ันบันไดสําหรับผู้สูงอายุ โดยผู้สูงอายุ 60-69 ปี จะได้รับ 600 
บาท อายุ 70-79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80-89 ปี จะได้รับ 800 บาท และอายุ 90 ปีข้ึนไป จะได้รับ 1,000 บาท ท้ังนี้ 
ต้ังแต่งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เป็นต้นไป   
   2. การกําหนดให้ใช้วงเงินประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 2555 งบเงินอุดหนุน แผนงาน
สวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ จํานวน  52,228,143,600 บาท (เพ่ิมข้ึนจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ. 
2555 จํานวน 16,219,821,600 บาท)  
 

แต่งตั้ง 
35.  เรื่อง  แต่งตั้ง 
  1.  แต่งตั้งโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงวัฒนธรรมเสนอ แต่งต้ัง นายศักด์ิสิทธิ์ โพธิสิทธิ์ เป็นโฆษกกระทรวง
วัฒนธรรม (ฝ่ายการเมือง) 
 
  2.  แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ                  
(กระทรวงสาธารณสุข)  
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  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงสาธารณสุข เสนอแต่งต้ัง นายศุภกิจ ศิริลักษณ์ ผู้อํานวยการสํานักนโยบาย
และยุทธศาสตร์ สํานักงานปลัดกระทรวง ให้ดํารงตําแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) กลุ่มท่ีปรึกษาระดับ
กระทรวง สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ต้ังแต่วันท่ี 10 มิถุนายน 2554 ซ่ึงเป็นวันท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วน
สมบูรณ์ ท้ังนี้ตั้งแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป 
 
  3.  แต่งตั้งผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา  (ปคร.)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบและรับทราบตามท่ีสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ ดังนี้  

  1.  เห็นชอบรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของส่วนราชการท่ีนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหาร 
ราชการ 

  2.  รับทราบรายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาของรองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีประจําสํานัก 
นายกรัฐมนตรี และส่วนราชการท่ีรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบอํานาจจากนายกรัฐมนตรีให้กํากับการบริหารราชการ และส่วน
ราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อรัฐมนตรี 

  3.  เห็นชอบให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนํารายชื่อผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตามข้อ 1       
และ 2 เสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป  
  สาระสําคัญของเรื่อง  
  ภายหลังจากมีประกาศพระบรมราชโองการแต่งต้ังรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 9 สิงหาคม 2544  สํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี (สลค.)  ได้ประสานให้รองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการแจ้งรายชื่อผู้
ปฏิบัติหน้าท่ี ปคร. โดยพิจารณาจากผู้ท่ีไม่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณประจําปี พ.ศ. 2554 และแจ้งรายชื่อผู้ท่ีจะปฏิบัติ
หน้าท่ี ปคร. ให้ สลค. เพ่ือนําเสนอคณะรัฐมนตรีทราบต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้  
  1. ปคร. ของส่วนราชการท่ีต้องนําเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาแต่งต้ัง (ส่วนราชการท่ีนายกรัฐมนตรีกํากับการ
บริหารราชการและท่ีอยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี)  มีจํานวนท้ังสิ้น 2 แห่ง ซ่ึงได้แจ้งรายชื่อ ปคร. มาแล้ว  
  2. ปคร.ของรองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการท่ีรัฐมนตรีได้แต่งต้ัง ปคร. 
แล้ว และเสนอนายกรัฐมนตรีรับทราบ (ส่วนราชการท่ีรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบอํานาจจากนายกรัฐมนตรีให้กํากับการบริหาร
ราชการ และส่วนราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อรัฐมนตรี)  โดยรองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
มีจํานวนท้ังสิ้น 7 ท่าน โดยทุกท่านได้แจ้งรายชื่อ ปคร. มาแล้ว และในส่วนของส่วนราชการ มีจํานวนท้ังสิ้น  38 แห่ง  ซ่ึงแจ้ง
รายชื่อ ปคร. มาแล้ว 28 แห่ง และอยู่ระหว่างการพิจารณารายชื่อ 10 แห่ง   
  สลค. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ท่ีมีรายชื่อข้างต้นท้ังหมดแล้ว  เป็นไปตามข้อ 5 ของระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา พ.ศ. 2551  
  บัญชีรายช่ือผู้ประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา 

1. ปคร. ของส่วนราชการท่ีนายกรัฐมนตรีกํากับการบริหารราชการและท่ีอยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อ 
นายกรัฐมนตรี 
   

ส่วนราชการ รายช่ือ ปคร. 
1) สํานักพระราชวัง  นายรัตนาวุธ วัชโรทัย 

ท่ีปรึกษาฝ่ายกิจกรรมพิเศษ 
2) สํานักราชเลขาธิการ นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์  

รองราชเลขาธิการ 
 
  2.  ปคร. ของรองนายกรัฐมนตรี / รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และส่วนราชการท่ีรองนายกรัฐมนตรี
ได้รับมอบหมายอํานาจจากนายกรัฐมนตรีให้กํากับการบริหารราชการ และส่วนราชการท่ีอยู่ในบังคับบัญชาข้ึนตรงต่อรัฐมนตรี 
  

รองนายกรัฐมนตรี/ 
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี / ส่วนราชการ 

รายช่ือ ปคร. 

1) รองนายกรัฐมนตรี (นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ)  
 

- นายวุฒิพงศ์ ฉายแสง 
ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 
- นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ 
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รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
2) รองนายกรัฐมนตรี (ร้อยตํารวจเอก เฉลิม อยู่บํารุง)  นายลําพูน ทองดี  

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ 
3) รองนายกรัฐมนตรี (พลตํารวจเอก โกวิท วัฒนะ)  พันตํารวจเอก ปราณ์รนต์ สันติปราน์รนต์ 

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 
4) รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง)  นายราเชนทร์ พจนสุนทร 

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
5) รองนายกรัฐมนตรี (นายชุมพล ศิลปอาชา)  นายถาวร  จําปาเงิน 

ท่ีปรึกษารองนายกรัฐมนตรี 
6) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
(นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) 

นายจารุวงศ์ เรืองสุวรรณ  
เลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 
(นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์) 

7) รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี  
(นางสาวกฤษณา  สีหลักษณ์) 

นางสาวอมราภรณ์ ตันติวิภาส 
นักสังคมสงเคราะห์ 7 ว. 

8) กระทรวงกลาโหม พลเอก วิทวัส รชตะนันทน์ 
รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

9) กระทรวงการคลัง นายสมชาย  พูลสวัสด์ิ 
รองปลัดกระทรวงการคลัง 

10) กระทรวงการต่างประเทศ นายรัชนันท์ ธนานันท์ 
เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง 

11) กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา นายเสกสรร นาควงศ์ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

12) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ นางนภา เศรษฐกร 
รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

13) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายศุภชัย บานพับทอง 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

14) กระทรวงคมนาคม นายจํารูญ ต้ังไพศาลกิจ 
รองปลัดกระทรวงคมนาคม 

15) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายสุรพล ปัตตานี 
รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

16) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายวรพัฒน์ ทิวถนอม 
รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

17) กระทรวงพลังงาน นายคุรุจิต นาครทรรพ 
รองปลัดกระทรวงพลังงาน 

18) กระทรวงพาณิชย์ นายราเชนทร์ พจนสุนทร 
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

19) กระทรวงแรงงาน นายอาทิตย์ อิสโม 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน 

20) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นางนันทวรรณ ชื่นศิริ 
ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

21) กระทรวงศึกษาธิการ นายสมบัติ สุวรรณพิทักษ์ 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

22) กระทรวงสาธารณสุข นายณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
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23) กระทรวงอุตสาหกรรม นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 

24) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร สันติเมทนีดล 
รองปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

25) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นางฐะปาณีย์ อาจารวงศ์ 
ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา  
ด้านประสานกิจการภายในประเทศ 

26) สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี นางสาวสิบพัน วนวิสุทธิ ์
รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

27) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

28) สํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

นายโกวิทย์ เพ่งวาณิชย์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

29) สํานักข่าวกรองแห่งชาติ นายฉัตรพงศ์ ฉัตราคม 
รองผู้อํานวยการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ 

30) สํานักงานสภาความม่ันคงแห่งชาติ นายอดิศักด์ิ  ตันยากุล 
รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 

31) สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา นายนิพนธ์  ฮะกีมี 
รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

32) สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ นายอาวุธ  วรรณวงศ์ 
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

33) สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ศาสตราจารย์นายแพทย์  สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

34) ราชบัณฑิตยสถาน นางสาวกนกวลี  ชูชัยยะ 
เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน 

35) สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน นายอุดม  วงศ์วิวัฒน์ไชย 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 
  4.  แต่งตั้งประธานกรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการเสนอแต่งต้ังศาสตราจารย์วิชัย  ริ้วตระกูล เป็นประธาน
กรรมการในคณะกรรมการการอุดมศึกษา ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 18 ตุลาคม  2554 เป็นต้นไป 
 
  5.  การโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา (นัก
บริหารระดับสูง) 
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน นายภาณุ  อุทัยรัตน์ เลขาธิการศูนย์
อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (เลขาธิการ ศอ.บต.) (นักบริหารระดับสูง) มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งท่ีปรึกษา
นายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา (นักบริหารระดับสูง) สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สํานักนายกรัฐมนตรี ต้ังแต่วันท่ี 11 
ตุลาคม 2554 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  6.  การรับโอนข้าราชการมาแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหารจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ (ศอ.บต.)   
   คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอรับโอน พันตํารวจเอก ทวี  สอดส่อง รอง
ปลัดกระทรวงยุติธรรม (นักบริหารระดับสูง) กระทรวงยุติธรรม มาแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งเลขาธิการศูนย์อํานวยการบริหาร
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เลขาธิการ ศอ.บต.) (นักบริหารระดับสูง) ต้ังแต่วันท่ี 11 ตุลาคม  2554 ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  7.  แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาท่ีดิน   
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
พัฒนาท่ีดินชุดเดิม จํานวน 5 คน ท่ีครบวาระการดํารงตําแหน่งแล้วให้ดํารงตําแหน่งในวาระต่อไป ดังนี้ 1. ศาสตราจารย์พิเศษ
สันทัด  โรจนสุนทร 2. นายสมเจตน์  จันทวัฒน์ 3. นายไชยสิทธิ์ เอนกสัมพันธ์ 4. นายสําราญ  สมบัติพานิช 5. นายนพดล    
เภรีฤกษ์ ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ี 18 ตุลาคม  2554 เป็นต้นไป  
 
  8.  แต่งตั้งข้าราชการ  (กระทรวงแรงงาน)  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงแรงงานเสนอแต่งต้ัง นางสาวส่งศรี  บุญบา ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
(ผู้ตรวจราชการกระทรวงสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ดํารงตําแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) 
สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงแรงงาน ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  9.  แต่งตั้งข้าราชการให้ดํารงตําแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  
  คณะรัฐมนตรีอนุมัติตามท่ีกระทรวงมหาดไทยเสนอแต่งต้ังนายประชา  เตรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
(ผู้ตรวจราชการสูง) สํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ให้ดํารงตําแหน่งรองปลัดกระทรวง (นักบริหารสูง) สํานักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงมหาดไทย ท้ังนี้ ต้ังแต่วันท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังเป็นต้นไป  
 
  10.  แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงพาณิชย์)  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงพาณิชย์เสนอแต่งต้ัง นายดิฐ  อัศวพลังพรหม ให้ดํารงตําแหน่ง
ข้าราชการการเมือง ตําแหน่งท่ีปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายศิริวัฒน์  ขจรประศาสน์)  
 
 
  11.  แต่งตั้งเลขาธิการคณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ัง นายประเวช  องอาจสิทธิกุล เป็นเลขาธิการ
คณะกรรมการกํากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (เลขาธิการ คปภ.) โดยให้มีผลต้ังแต่วันท่ี 31 ตุลาคม  2554   
เป็นต้นไป  
 
  12.  แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการธนาคารออมสิน  
  คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอแต่งต้ังประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนใน
คณะกรรมการธนาคารออมสิน แทนกรรมการชุดเดิมท่ีขอลาออก ดังนี้ 1. นางพรรณี  สถาวโรดม ประธานกรรมการ             
2. นาย ช.นันท์  เพ็ชญไพศิษฏ์ กรรมการ 3. นายชัยวัฒน์  อุทัยวรรณ์ กรรมการ 4. นางสาวนงลักษณ์  พินัยนิติศาสตร์ 
กรรมการ 5. นายปสันน์  เทพรักษ์ กรรมการ 6. นายวีระพันธ์  จักรไพศาล กรรมการ 7. นายประเสริฐ  หลุยเจริญ กรรมการ   
8. นายเทอดศักด์ิ  เหมือนแก้ว กรรมการ 9. นายอดุลย์  ต้ังศัตยาภิรมย์ กรรมการ 10. นายนันทพล  กาญจนวัฒน์  กรรมการ    
11. นายชานนท์  โชติวิจิตร กรรมการ  
 

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


